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To be a leader in fully integrated
entertainment business

and to engage with consumers
through multi channels

sustainably.
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สาร บัญ

สารจากประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจาหนาที่บริหารกลุม

พัฒนาการที่สําคัญของธุรกิจ สรุปฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

โครงสราง
และการดําเนินงาน
ของกลุมบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การกํากับดูแลกิจการ

ขอมูลทั่วไป
และขอมูลสําคัญอื่น

รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ
ดานการกํากับดูแลกิจการ

การควบคุมภายใน
และรายการระหวางกัน

งบการเงิน เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแล
การทําบัญชี เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทยอย

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประเมินราคาทรัพยสิน

เอกสารแนบ 5 
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
มาตรฐานทางจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ และอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท

เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสรางการถือหุน
ของกลุมบริษัท

โครงสรางการถือหุน

คําอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 
และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 
ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
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Largest
Music Company

in Thailand

2021
Total Music Streams

16,440
million

#1
Music streams
on Youtube

10,000
million views

Total YouTube
subscriber 86M,

12%
growth
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subscriber 92M,

19%
growth

2021
Total 366
New releases
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)16



เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) ต้องเผชิญกับวิกฤตกำรณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก
ให้เป็นไปอย่ำงจ�ำกัด มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ  
เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ ส�ำหรับบริษัทฯ ควำมคล่องตัวในกำรปรับตัวเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ 
เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรอย่ำงยั่งยืน

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งควำมปลอดภยัด้ำนสขุภำพของพนกังำนและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ำยเสมอมำ จงึยงัคงมกีำรจ�ำกดัและปรบัเปลีย่น
รปูแบบในกำรท�ำธรุกจิบำงส่วน นอกจำกนี ้ บรษิทัฯ ได้มกีำรจดัหำวคัซนีป้องกนัเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ให้พนกังำนทัง้หมดเพือ่เป็นขวญัและก�ำลงัใจ 
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับพนักงำนต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงรักษำควำมเป็นผู้น�ำในธุรกิจเพลงและกำรผลิตคอนเทนต์ส�ำหรับส่ือต่ำงๆ และไม่เคยหยุดนิ่งในกำรปรับตัวและเพิ่มช่องทำง 
กำรหำรำยได้เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งของธุรกิจ และยังได้ขยำยและพัฒนำธุรกิจเพื่อปรับเข้ำสู่ตลำดที่แปรเปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล ผ่ำนกำรร่วมมือ
กับพันธมิตรทำงธุรกิจมำกมำยที่จะเข้ำมำเสริมโครงสร้ำงธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนมำกขึ้น ส�ำหรับธุรกิจเพลงซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก  
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภำวะในปัจจุบัน แม้ในปีนี้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตและเฟสติวัลได้ อย่ำงไรก็ดี ธุรกิจ
ดิจิทัลมิวสิคยังสำมำรถเติบโตได้ดีอย่ำงต่อเนื่องและมีสัดส่วนรำยได้รวมของบริษัทฯ มำกที่สุด

ด้ำนธรุกจิกำรลงทนุในกจิกำรร่วมค้ำในปีนี ้บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ ONEE ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ ได้เข้ำ 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้มีกำรประกำศ 
เสนอขำยหุน้ IPO แล้วในเดือนพฤศจกิำยนทีผ่่ำนมำ นอกจำกน้ี กำรทีบ่รษิทัฯ 
ได้เข้ำลงทุนร่วมกบักลุม่ YG Entertainment Inc. ผู้น�ำด้ำนกำรสร้ำงศลิปิน
ไอดอลจำกประเทศเกำหลใีต้ เพือ่สร้ำงศลิปินไอดอลทีมี่คุณภำพระดบัโลก
ในอนำคตภำยใต้ บริษัท วำยจีเอ็มเอ็ม จ�ำกัด นอกจำกนี้ได้เข้ำร่วมลงทุน
ขยำยกิจกำรธุรกิจโฮมช้อปปิ้งผ่ำนโมเดล มีเดียคอมเมิร์ซ ร่วมกับ บริษัท 
โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) ภำยใต้ บริษัท โอทู คิส จ�ำกัด 
บรษิทัฯ มคีวำมเชือ่มัน่ว่ำกำรจบัมอืกนัครัง้นีจ้ะช่วยส่งเสรมิธรุกจิทีม่อียูใ่น
ปัจจุบันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและน�ำมำซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีในอนำคต 

ในส่วนของธุรกิจภำพยนตร์นั้นสำมำรถฟื้นตัวกลับมำจำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของเขือ้ไวรสั โควดิ-19 และกลบัมำสร้ำงรำยได้ Box Office 
อกีครัง้จำกภำพยนตร์เรือ่ง ”ร่ำงทรง” ทีเ่ป็นกำรร่วมทนุสร้ำงระหว่ำงไทย-
เกำหลีใต้ ซ่ึงได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกฐำนผู้ชมทั้งในและต่ำงประเทศ 
ประกอบกับรำยได้จำกสื่อสตรีมมิ่งที่ยังคงอยู ่ในระดับดี ด้ำนธุรกิจ 
โฮมช้อปปิ้ง ก็ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดเช่นกัน แต่ยังคง
รักษำฐำนลูกค้ำและขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยได้ดี และยังมองเห็น
โอกำสในกำรกลับมำเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งในอนำคตอันใกล้

นอกเหนือจำกกำรให้ควำมส�ำคัญกับโอกำส และกลยุทธ์ในกำรประกอบ
ธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรซึ่งเป็น
รำกฐำนที่ส�ำคัญที่สุดของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ 
บคุคลำกร ให้สำมำรถรองรบักบัเทคโนโลยแีละเทรนด์ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลง 
ไปอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ยังให้ควำมส�ำคัญต่อแผนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี เพื่อให้สมกับรำงวัลกำรประเมินด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 
จดทะเบยีน โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ซึง่บรษิทัฯ 
ได้รับกำรประเมินในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ด้วย 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะช่วยพัฒนำให้บริษัทฯ 
เป็นองค์กรที่สร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะเวลำอันใกล้

ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีเกี่ยวข้อง  
ท่ำนผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ สถำบันกำรเงิน หน่วยงำนรำชกำร 
บริษัทเอเจนซี่ ศิลปิน คณะผู ้บริหำร ตลอดจนพนักงำนทุกท่ำนท่ีมี 
ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันพัฒนำคุณภำพในกำรสร้ำงสรรค์ 
ผลงำนกำรผลิต กำรบริกำร กำรบริหำรจัดกำร เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดี
ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว และพร้อมที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญท่ีจะพัฒนำ
อุตสำหกรรมสื่อและควำมบันเทิงของประเทศชำติ และสังคมอย่ำงยั่งยืน
สืบไป 

 นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม นางสาวบุษบา ดาวเรือง  
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พัฒนาการที่ส�าคัญของธุรกิจ
•	 ในเดือนเมษายน	 2564	 บริษัทฯ	 และวายจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์	 อิงค์	 (“YG	 Entertainment	 Inc.”)	 ซ่ึงเป็นบริษัทที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้	 (Korea	 Exchange:	 KRX)	 ได้ร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาศิลปินแบบครบวงจร
ภายใต้ช่ือ	 YG”MM	 (วายจีเอ็มเอ็ม)	 การร่วมมือกันครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างศิลปิน	 Boy	 Band	 และ	 Girl	 Group	 ให้เปิดตัว 
ภายใน	5	ปีข้างหน้า	ตามหลักสูตรของ	YG	Entertainment	และ	GMM	Grammy

•	 ในเดือนมิถุนายน	2564	บริษัทฯ	จับมือ	JOOX	เดินหน้าสานต่อความส�าเร็จ	Original	Content	ซึ่งเป็นการร่วมมือกันอีกครั้งกับ	
JOOX	ORIGINAL	‘100	x	100’	SEASON	3	Special	ร่วมฉลอง	JOOX	ครบรอบ	5	ปี	และเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ฟังเพลง
บน	JOOX	โดยได้	‘โอม-ปัณฑพล	ประสารราชกิจ’	หรือ	‘โอม	Cocktail’	Executive	Label	Director	จากค่ายเพลงสังกัด	GENE	
LAB	 มารับหน้าท่ีดูแลผลิตผลงานเพลงในทุกข้ันตอน	 กับ	 6	 ศิลปินชั้นน�าที่มีความหลากหลายของแนวดนตรีอย่าง	 Cocktail,	 
แพรวา	ณิชาภัทร,	F.HERO,	จ๊ะ	นงผญี,	มิว	ศุภศิษฏ์	และ	นนท์	ธนนท์

•	 ในเดือนกันยายน	 2564	 บริษัทฯ	 พัฒนาศิลปินแบบครบวงจร	 YG”MM	 (วายจีเอ็มเอ็ม)	 ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัทฯ	 
และ	 YG	 Entertainment	 Inc.	 ได้ประกาศ	 ‘ออดิชัน’	 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดอย่างเป็นทางการ	 ซึ่งได้รับความสนใจ 
อย่างมากจากผู้สมัครกว่า	 60,000	 คน	 จาก	 93	 ประเทศทั่วโลก	 โดยผู้ที่ผ่านการออดิชันจะได้เข้ารับการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพ 
ในประเทศไทย	และต่อยอดในการเป็นศิลปินของ	YG”MM	

•	 เดือนพฤศจิกายน	2564	บริษัท	โอทู	คิส	จ�ากัด	(O2KISS)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง	บริษัท	โอ	ช้อปปิ้ง	จ�ากัด	เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ	กับ	บริษัท	โรจูคิส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	‘ชี่	Qi’	พร้อมเปิดตัว 
3	ซเูปอร์สตาร์	3	เจเนอเรชนั	กบัแคมเปญ	“3	พีน้่องตระกลูชี”่	น�าทมีโดย	พีเ่บร์ิด	ธงไชย	แมคอนิไตย์	ร่วมกบั	ก้อง	สหรถั	สงัคปรชีา 
และ	ต่อ	ธนภพ	ลีรัตนขจร	ทั้งนี้	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	‘ชี่	Qi’	คือการรวม	3	สุดยอดสมุนไพรล�้าค่าแห่งเอเชีย	ถั่งเช่าสายพันธุ์ 
ทเิบตแท้	โสมแดงเกาหล	ีและเหด็หลนิจอืแดง	ทีจ่ดัมาในรปูแบบใหม่	3	เมด็	3	สมนุไพรใน	1	ซอง	ภายใต้สโลแกนสุดปัง	‘ชีด่	ีชวีติดี’ 
ตอบโจทย์ความต้องการในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้บริโภคในยุค	New	Normal

•	 ในเดือนธันวาคม	 2564	 บริษัทฯ	 บุกตลาด	Music	 NFT	 จับมือ	 4	 แพลตฟอร์มยักษ์ซ่ึงได้แก	่ Bitkub,	 Coral,	 East	 NFT	 และ	 
Zipmex	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	เตรียมพร้อมสู่ธุรกิจเพลงแห่งอนาคตฯ	เนื่องด้วย	GMM	Grammy	มี	Hidden	Asset	ที่สอดคล้อง
กับ	NFT	ที่มีมูลค่ามหาศาล	ซึ่งบริษัทฯ	ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเปิดแพลตฟอร์ม	แต่ต้องการที่จะสร้างตลาด	MUSIC	NFT	ที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ	โดย	Music	NFT	ของบริษัทฯ	จะถูกแบ่งออกเป็น	4	ประเภทในแต่ละแพลตฟอร์ม	(1)	Special	Collection	–	ส�าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในโลกของ	NFT	โดยจะเน้นความ	Mass	เข้าถึงง่าย	(2)	Rare	Collection	–	เป็นสินค้าที่มีจ�ากัด
และเป็น	Unseen	 Item	 โดยแบ่งเป็น	 Limited	 Item	และ	 Limited	Movement	 (3)	 Epic	 Collection	 –	 เป็นสินค้าที่ไม่มี 
การผลิตซ�้า	เป็น	Moment	พิเศษ	ที่เป็นตัวแทนของความทรงจ�าที่มีคุณค่า	(4)	Legendary	Collection	–	เป็นสินค้าและผลงาน
ของศิลปินระดับต�านานของประเทศที่มีเรื่องราวความเป็นมา	มีความหายาก	และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก
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งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)

2564 2563 2562

รายได้รวม 4,215.4 5,035.6 6,640.2

รายได้จากการขายและบริการ 3,835.4 4,971.6 6,602.2

ต้นทุนรวม 2,176.1 3,134.4 4,025.0

ก�าไรขั้นต้น 1,659.3 1,837.2 2,577.2

ก�าไร/(ขาดทุน)ก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

515.4 (149.6) 374.7

ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับปี 497.1 (175.4) 341.9

เงินปันผล - 164.0 82.0

สินทรัพย์รวม 5,058.8 4,241.8 3,669.3

หนี้สินรวม 3,576.5 3,284.0 2,338.3

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 116.9 129.7 161.6

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,365.5 828.1 1,169.3

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 819.9 819.9 819.9

ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.61 (0.21) 0.42

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - 0.20 0.10

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.67 1.01 1.43

อัตราส่วนก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม 11.79% -3.48% 5.15%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 45.32% -17.56% 31.97%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 10.69% -4.43% 9.31%

   
   
   
   
   
   

สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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วิสัยทัศน์ ผู้น�ำทำงด้ำนธุรกิจบันเทิงครบวงจร  
เพื่อสรำ้งควำมสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่องทำงอยำ่งยั่งยืน

เป้าหมายระยะยาว

พันธกิจ
 เป็นผู้ผลิต คิดค้น สรำ้งสรรค์ นวัตกรรม ศิลปกรรมทำงดำ้น

ดนตรี ภำพยนตร์ ขำ่ว สำระบันเทิง สื่อพำณิชย์ และ ศิลปิน 
อยำ่งครบวงจร (Content Provider)

 เป็นผู้ลงทุน บริหำร จัดจ�ำหน่ำย เนื้อหำด้ำนธุรกิจบันเทิง 
(Content) ผ่ำนสื่อแบบผสมผสำนทุกรูปแบบของเทคโนโลยี  
เพื่อถำ่ยทอดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยทำงดำ้นสำระบันเทิง 
ให้กับผู้บริโภค ก้ำวทันสังคมแห่งอนำคต

 เป็นผู้เปิดกว้ำงในกำรสร้ำงโมเดลธุรกิจเพื่อขยำยโอกำส 
ทำงธุรกิจพำณิชย์ (Commercial Business)  
ทุกรูปแบบทั้งในและต่ำงประเทศ

เป็นบริษัทชั้นน�ำผู้สรำ้งสรรค์ผลงำนเป็นเลิศ
ระดับสำกลทั้งในและต่ำงประเทศ

โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี  
เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมำะสมตำมสภำวกำรณ์ โดยในช่วง
ปีท่ีผ่ำนมำ มีกำรพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยระยะยำว 1 ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีมติให้ก�ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปำ้หมำยระยะยำวของบริษัทฯ เช่นเดิม
เนื่องจำกยังคงมีควำมทันสมัยและเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ดังนี้
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
	 บริษัทฯ	มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น	การจัดการหรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญในช่วง	3	ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี 2562
เมษายน
• บรษิทัฯ	มมีตกิารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี	2562	อนมุตักิารนำา
เงินสำารองตามกฎหมายจำานวน	82	ล้านบาท	และโอนส่วนลำ้ามูลค่า
หุ้นสามัญ	 จำานวน	 2,951	 ล้านบาท	 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ทั้งหมดของบริษัทตามงบการเงิน	ณ	 31	 ธันวาคม	 2561	 จำานวน	
3,033	 ล้านบาท	 ซ่ึงภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว	
บริษัทฯ	 ยังมีส่วนลำ้ามูลค่าหุ้นสามัญเหลืออยู่อีกจำานวน	 1,897	 
ล้านบาทและไม่มีผลขาดทุนสะสมของบริษัท	

มิถุนายน
• บริษัทฯ	 ได้ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำาเนินธุรกิจแล้ว 
ต่อกระทรวงพาณชิย์	จำานวน	3	บรษิทั	คอื	บรษิทั	ดจิติอล	เจน	จำากดั	
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จำากัด	และบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	สตูดิโอ	จำากัด

สิงหาคม
• บริษัทฯ	 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสุทธิ	 งวด	 6	 
เดือนแรกของปี	 2562	 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	
82	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	62	ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

กันยายน
• บริษัทฯ	ซื้อหุ้น	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ซีเจ	โอ	ช้อปปิ้ง	จำากัด	(ปัจจุบัน:	
บริษัท	โอ	ช้อปปิ้ง	จำากัด)	จากผู้ถือหุ้นเดิมจำานวน	2,646,000	หุ้น	
ในราคาหุ้นละ	 26.45	 บาท	 ทำาให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ	51	เป็นร้อยละ	100

ปี 2563
มีนาคม
• บริษัทฯ	 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรของ 
บริษัทฯ	ปี	2562	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.20	บาท	คิดเป็น
เงินปันผลรวม	 164	ล้านบาท	ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	 3	 กรกฎาคม	2563	 
ทีป่ระชมุสามญัประจำาปีมมีติรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จากกำาไรของบริษัทฯ	ปี	2562	แล้ว	

เมษายน
• บริษัท	จีดีเอช	ห้าห้าเก้า	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้น
ร้อยละ	51	ได้เข้าซือ้หุ้นเพิม่ทนุใน	บรษิทั	นำา้ดไีม้งาม	จำากดั	เพือ่เป็น 
บริษัทหลักในการทำาการสื่อสารการตลาดให้กับภาพยนตร์และซีรีส์	
ของบริษัท	จีดีเอช	ห้าห้าเก้า	จำากัด	รับงานด้านประชาสัมพันธ์และ	
วางกลยทุธ์สือ่สารการตลาดกบับรษิทัทัว่ไป	โดยมสีดัส่วนการลงทนุ
ร้อยละ	100	และมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วจำานวน	3	ล้านบาท

พฤศจิกายน
• บริษัทฯ	มมีติอนุมติัขายหุน้ในบริษทั	จเีอม็เอ็ม	แชนแนล	โฮลดิง้	จำากดั 
ซึง่เป็นกจิการร่วมค้าของบรษิทั	จำานวน	9,999,998	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้ 
หุ้นละ	 100	 บาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 50	 ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษทั	จเีอม็เอม็	แชนแนล	โฮลดิง้	จำากดั	ในราคาหุน้ละ 
120	บาท	รวมเป็นมูลค่า	1,200	ล้านบาท	ให้แก่	บริษัท	เดอะ	วัน	
เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด	ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ
การปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ	 มีการลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าเพียงแห่งเดียวได้แก่	บริษัท	เดอะ	วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด

• บรษิทัฯ	มมีตอินุมตัใิห้บรษิทั	จเีอม็เอม็	โฮลดิง้	จำากดั	ซึง่เป็นบรษัิทย่อย 
ทีบ่ริษทัถือหุน้ร้อยละ	100	เข้าซือ้หุน้ใน	“บรษิทั	จเีอม็เอ็ม	แชนแนล	
จำากัด”	 จากผู้ถือหุ้นเดิมจำานวน	 20,919,998	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ	100	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดในราคา	1	บาท	

• บรษิทัฯ	มมีตอินุมตัใิห้บริษทั	จเีอม็เอม็	โฮลดิง้	จำากดั	ซึง่เป็นบรษัิทย่อย 
ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	เข้าซื้อหุ้นใน	“บริษัท	คอนเทนต	์แอนด์	
อาร์ตตสิท์	เนต็เวร์ิค	จำากดั”	จากผูถ้อืหุน้เดมิจำานวน	996	หุน้	มลูค่า 
ทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	100	ของหุน้ทีจ่ำาหน่าย
แล้วทั้งหมดในราคา	1	บาท

• บรษิทัฯ	มมีตอินมุตัใิห้บรษิทั	จเีอม็เอม็	โฮลดิง้	จำากดั	ซึง่เป็นบรษัิทย่อย 
ทีบ่รษิทัถือหุน้ร้อยละ	100	เข้าซือ้หุน้ใน	“บรษิทั	เอ-ไทม์	ทราเวลิเลอร์ 
จำากดั”	จาก	บรษิทั	เอ-ไทม์	มเีดยี	จำากดั	และผูถื้อหุน้เดมิของ	บรษัิท	
เอ-ไทม์	ทราเวลิเลอร์	จำากดั	จำานวน	9,998	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 
25	 บาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 20	 ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด	 
ในราคา	249,950	บาท



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)24

• บริษัทฯ	 มีมติอนุมัติให้ภายหลังจากการจำาหน่ายหุ้นท้ังหมดของ	
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แชนแนล	โฮลดิ้ง	จำากัด	 ให้แก่	บริษัท	 เดอะ	วัน	 
เอน็เตอร์ไพรส์	จำากดั	โดย	บรษิทั	จเีอม็เอม็	แชนแนล	จำากดั	ในฐานะ
บริษัทย่อยของบริษัท	 ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในการเข้า
ทำาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์	 ช่อง	 GMM25	 
และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา	ระหว่าง	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แชนแนล	จำากัด	
กับ	 บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 แชนแนล	 โฮลดิ้ง	 จำากัด	 สำาหรับการดำาเนิน	
รายการทางสถานโีทรทศัน์ช่อง	GMM25	นบัตัง้แต่	1	มกราคม	2564	
และสิน้สดุเมือ่ใบอนญุาตของสถานโีทรทศัน์ช่อง	GMM25	ครบระยะ
เวลาตามทีก่ำาหนด	(รวมถงึช่วงท่ีมกีารต่ออาย)ุ	ซ่ึงปัจจุบนัใบอนุญาต	
ดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่	24	เมษายน	2572

• บรษิทัฯ	มมีตอินมุตัใิห้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่	บรษิทั	เดอะ	วนั 
เอ็นเตอร์ไพรส์	 จำากัด	 โดยคำ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
ในสัดส่วน	ร้อยละ	31.27	หรือไม่เกินร้อยละ	50	ของเงินกู้จำานวน	
2,200	ล้านบาทให้กับ	บรษิทั	เดอะ	วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากดั	เพือ่เป็น 
แหล่งเงินทุนสำาหรับนำาไปชำาระราคาซื้อขายหุ้นใน	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	
แชนแนล	 โฮลดิ้ง	 จำากัด	 โดยการคำ้าประกันดังกล่าวของบริษัทฯ	 
คิดเป็นวงเงินค้าประกันจำานวนสูงสุดไม่เกิน	1,100	ล้านบาท

• บริษัทฯ	 ได้ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำาเนินธุรกิจแล้ว 
ต่อกระทรวงพาณชิย์	จำานวน	3	บรษิทั	คอื	บรษิทั	ทีฟ้่า	สตดูโิอ	จำากดั	
บริษัท	กัง	โฮ	สตูดิโอ	จำากัด	และบริษัท	ดีทอล์ค	จำากัด

ปี 2564
มกราคม
• บริษทัฯ	มมีตแิต่งตัง้	นางกนกพร	สาณะวัฒนา	เป็นประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน	 แทน	 นางกานต์สุดา	 แสนสุทธิ์	 ท่ีได้ลาออกจากการดำารง
ตำาแหน่งดังกล่าวในวันที่	13	มกราคม	2564	

กุมภาพันธ์
• บริษัทฯ	 มีมติเข้าทำารายการสิทธิซ้ือหุ้นบริษัท	 โรจูคิส	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	KISS	ผู้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม	 เพื่อขยายช่องทางการขายใหม่ใน	Media	
Commerce	 ประเภทสินค้าสุขภาพและความงามแบบ	 Direct- 
to-consumer	 (D2C)	 โดยจะมีการจัดต้ังบริษัทย่อยใหม่	 (Joint	
Venture)	ระหว่างบริษัท	โอ	ช้อปปิ้ง	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ	และ	KISS

มีนาคม
• บริษัท	โอ	ช้อปปิ้ง	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	และ	บริษัท	
โรจูคิส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	KISS	ได้ดำาเนินการ
จัดต้ังบริษัทร่วมทุนในนาม	 บริษัท	 โอทู	 คิส	 จำากัด	 เพื่อประกอบ
กิจการจัดหา	จำาหน่ายแบบขายส่งและ/หรือขายปลีก	ทำาการตลาด
และส่งเสริมการขาย	สำาหรับสินค้าประเภทเครื่องสำาอาง	เวชสำาอาง	
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 มูลค่าทุนจดทะเบียนในบริษัทร่วมทุน 
ดงักล่าวมจีำานวน	50	ล้านบาท	โดยบรษิทั	โอ	ช้อปป้ิง	จำากดั	มีสดัส่วน
การถือหุ้นร้อยละ	60

• บริษัทฯ	 มีมติเห็นชอบให้นำาบริษัทในกลุ ่มบริษัท	 เดอะ	 วัน	 
เอ็นเตอร์ไพรส์	 จำากัด	 (“ONE”)	 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ 
โดยแยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นการ
ทั่วไปครั้งแรก	หรือ	IPO	และนำาหุ้นสามัญของ	ONE	เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจผลิต 
คอนเทนต์ประเภท	ละคร	ซรีส์ี	และรายการทีมุ่่งเน้นการออกอากาศ
ผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก	 และช่องทาง 
คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ	FM

เมษายน
• บริษัทฯ	และ	วายจีเอ็นเตอร์เทนเมนต	์อิงค์	(“YG”)	ซึ่งเป็นบริษัท 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศิลปินไอดอล	โดย	YG	เป็นบริษัท
ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้	 (Korea	
Exchange:	KRX)	ได้ดำาเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม	บริษัท	
วายจีเอ็มเอ็ม	 จำากัด	 เพื่อประกอบกิจการธุรกิจด้านบันเทิงทุกชนิด
และให้คำาปรึกษา	เช่น	จดัคอนเสร์ิต	ละครเวท	ีการแสดงต่างๆ	มลูค่า
ทุนจดทะเบียนในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีจำานวน	 200	 ล้านบาท	 
โดยบริษัทฯ	มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	51

พฤษภาคม
• บริษัท	เดอะ	วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด	(มหาชน)	(“ONEE”)	ซึ่งเป็น
กิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นสามัญ	 ร้อยละ	 31.27	 ได้ยื่นคำา 
ขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และยื่นคำาขอ
ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ให้รบัหุน้สามัญเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2564

มิถุนายน
• บริษัทฯ	 ได้เข้าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 โรจูคิส	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“KISS”)	 จำานวน	 59,940,000	 หุ้น	 
หรือคิดเป็นร้อยละ	9.99	ของหุ้นทั้งหมดของ	KISS	ในราคาเดียวกัน
กับราคาเสนอขายหุ ้นให้กับประชาชนเป็นคร้ังแรกของ	 KISS	 
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ที	่9.00	บาทต่อหุน้ตามทีไ่ด้ตกลงกนั	รวมเป็นมลูค่าประมาณ	539.8	
ล้านบาท	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2564

กรกฎาคม
• บริษัทฯ	 ได้ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำาเนินธุรกิจแล้ว 
ต่อกระทรวงพาณิชย์	จำานวน	3	บริษัท	คือ	บริษัท	ทีนทอล์ก	จำากัด	
บริษัท	จี	เอส-วัน	จำากัด	และบริษัท	บราโว่	สตูดิโอ	จำากัด

สิงหาคม
• บริษัทฯ	 ได้ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำาเนินธุรกิจแล้ว 
ต่อกระทรวงพาณชิย์	จำานวน	1	บรษิทั	คอื	บรษิทั	คอนเทนต์	แอนด์	
อาร์ตติสท	์เน็ตเวิร์ค	จำากัด

ตุลาคม
• กลุม่ผู้ถอืหุน้ของบรษัิทฯ	ซึง่เป็นสมาชิกของครอบครวัดำารงชยัธรรม	
ได้ดำาเนนิการปรบัโครงสร้างการถอืหุน้โดยการโอนหุน้ท่ีกลุม่ผูถื้อหุน้ 
ดงักล่าวถอือยูท้ั่งหมดให้แก่	บรษิทั	ฟ้า	ดำารงชัยธรรม	จำากดั	ซึง่เป็น	
บรษิทัโฮลด้ิงทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยผูถ้อืหุน้กลุม่ดงักล่าว	เพือ่ปรบัโครงสร้าง
การถือหุ้นภายในครอบครัวดำารงชัยธรรม	 และรองรับการกำากับ 

ดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว	 การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทฯ	 
โดย	บริษัท	ฟ้า	ดำารงชัยธรรม	จำากัด	 จากการโอนหุ้นครั้งนี้ทำาให	้
บริษัท	ฟ้า	ดำารงชัยธรรม	จำากัด	ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ	ทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ	52.05	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	และ	
บรษิทั	ฟ้า	ดำารงชยัธรรม	จำากดั	ได้เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ

พฤศจิกายน
•	 เมื่อวันที่	 3	พฤศจิกายน	บริษัท	 เดอะ	 วัน	 เอ็นเตอร์ไพรส์	 จำากัด	
(มหาชน)	 ได้รับชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
ทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระแล้วจากจำานวน	 3,810	 ล้านบาท	 
(หุ้นสามัญ	1,905,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	2	บาท)	เป็นจำานวน	
4,762.5	ล้านบาท	 (หุ้นสามัญ	2,381,250,000	หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 
2	 บาท)	 และได้ดำาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
ในวันเดียวกัน	 อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวทำาให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	ในกิจการร่วมค้าดังกล่าวลดลงจาก
ร้อยละ	31.27	เป็นร้อยละ	25.02	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ได้รบัหุ้นสามญัของบรษิทั	เดอะ	วนั	เอน็เตอร์ไพรส์	จำากดั	(มหาชน)	
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำาการซื้อขายเม่ือวันที่	 5	
พฤศจิกายน	2564

1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
	 -	ไม่มี	-

1.4 ข้อผกูพนัทีบ่รษิทัให้คำามัน่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และ/หรอืเงือ่นไข
การอนุญาตของสำานักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
(ถ้ามี)

	 -	ไม่มี	-

1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท 
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 50	อาคารจีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่เพลส	ถนน	สุขุมวิท	21	(อโศก)	
	 	 แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจด้านบันเทิงและสื่อ
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 บมจ.	0107537000955
โทรศัพท์	 :	 0	2669	9000
โทรสาร	 :	 0	2669	9009
โฮมเพจบริษัท	 :	 http://www.gmmgrammy.com
ทุนจดทะเบียน	 :	 819,949,729	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	819,949,729	หุ้น	
	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564)
ทุนที่ออกและชำาระเต็มมูลค่า	 :	 819,949,729	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	819,949,729	หุ้น	
	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564)



37.7%

54.8%

34.8%
8.2%
1.0%

1.2%

9.0%

7.3%

43.1%
โครงสรางรายไดป 2564

  
หนวย: ลานบาท

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 1,816.10 43.1%

ธุรกิจสื่อ 121.15 2.9%

ธุรกิจ Merchandise 1,589.99 37.7%

ธุรกิจอื่น 308.20 7.3%

รายไดอื่น (ดอกเบี้ยรับ เงินปนผล ฯลฯ) 380.00 9.0%

รวมรายได 4,215.44

โครงสรางรายไดป 2563
  

หนวย: ลานบาท

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 2,758.65 54.8%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์
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ผลิตภัณฑ์/บริการ ด�าเนินการโดย
2564 2563 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล
เพลง

	 บมจ.	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่ 233.70 5.5 300.60 6.0 493.51 7.4

	 บจก.	จีเอ็มเอ็ม	มิวสิค	พับลิชชิ่ง	อินเตอร์เนชั่นแนล 200.39 4.8 232.07 4.6 313.26 4.7

	 บจก.	จีอาร	์โวคอล	สตูดิโอ 10.73 0.3 22.23 0.4 30.57 0.5

	 บจก.	แฟนทีวี - - 5.05 0.1 10.40 0.2

รวมรายได้ เพลง 444.83 10.6 559.96 11.1 847.74 12.8

Digital Music

	 บมจ.	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่ 950.05 22.5 937.85 18.6 1,123.26 16.9

รวมรายได้ Digital Music 950.05 22.5 937.85 18.6 1,123.26 16.9

Showbiz 

	 บมจ.	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่ 421.22 10.0 1,260.84 25.0 2,043.34 30.8

รวมรายได้ Showbiz 421.22 10.0 1,260.84 25.0 2,043.34 30.8

รวมรายได้ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 1,816.10 43.1 2,758.65 54.8 4,014.34 60.5

ธุรกิจสื่อ

	 บจก.	จีเอ็มเอ็ม	แชนแนล 121.15 2.9 50.67 1.0 - -

รวมรายได้ธุรกิจสื่อ 121.15 2.9 50.67 1.0 - -

ธุรกิจ Merchandise 
Home Shopping

	 บจก.	โอ	ช้อปปิ้ง 1,316.86 31.2 1,531.87 30.4 1,693.53 25.5

	 บจก.	โอเอสพ	ีทีวี - - - - 0.20 0.0

รวมรายได้ Home Shopping 1,316.86 31.2 1,531.87 30.4 1,693.73 25.5

Set Top Box และ Broadcasting

	 บจก.	แซท	เทรดดิ้ง 273.13 6.5 211.76 4.2 279.54 4.2

รวมรายได้ Set Top Box และ Broadcasting 273.13 6.5 211.76 4.2 279.54 4.2

Direct Sales 

	 บจก.	จีเอ็มเอ็ม	กู๊ดส์ - - 7.40 0.1 - -

รวมรายได้ Direct Sales 0.00 0.0 7.40 0.1 - -

รวมรายได้ธุรกิจ Merchandise 1,589.99 37.7 1,751.03 34.8 1,973.27 29.7

ธุรกิจอื่น
	 บมจ.	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่ 62.38 1.5 52.25 1.0 147.82 2.2

	 บจก.	เอ็กแซ็กท์ 6.44 0.2 2.29 0.0 1.92 0.0

	 บจก.	จีดีเอช	ห้าห้าเก้า 231.65 5.5 352.33 7.0 464.87 7.0

	 บจก.	น�้าดีไม้งาม 7.49 0.2 4.34 0.1 - -

	 บริษัทย่อยอื่น 0.24 0.0 - - - -

รวมรายได้ธุรกิจอื่น 308.20 7.3 411.21 8.2 614.61 9.3

เงินปันผลรับ  3.30 0.1 - - - -

ก�าไรเสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า 234.92 5.6 - - - -

ก�าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 89.60 2.1 - - - -

รายได้อื่น 52.18 1.2 60.51 1.2 31.83 0.5

 รวมรายได้ 4,215.44 100.0 5,032.07 100.0 6,634.05 100.0
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กลุม่บริษัทด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้ปรชัญำกำรท�ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ หลำกหลำยในทกุมติ ิ และมคีณุภำพในระดบัสำกล รวมทัง้พฒันำเทคโนโลยี 
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อส่งมอบควำมสุขแบบไร้ขีดจ�ำกัดให้แก่ผู้บริโภคในวงกว้ำง สอดรับกับพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย 
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจที่ด�ำเนินกิจกำรได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย
 1.1 ธุรกิจเพลง ได้แก่ ธุรกิจดิจิทัลมิวสิค ธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์ ธุรกิจสินคำ้เพลง 
 1.2 ธุรกิจบริหำรศิลปิน
 1.3 ธุรกิจโชว์บิซ (คอนเสิร์ต และเฟสติวัล)
 1.4 ธุรกิจสินค้ำศิลปิน
 1.5 ธุรกิจอื่นๆ

2. กลุม่ธรุกิจทีเ่ก่ียวเนือ่งเป็นธรุกจิทีส่นบัสนนุและต่อยอดจำกกลุม่ธรุกจิหลัก เพือ่สร้ำงกำรเตบิโตให้กบักลุม่บรษิทัได้อย่ำงมัน่คงในระยะยำว 
ประกอบด้วย

 2.1 ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง
 2.2 ธุรกิจภำพยนตร์
 2.3 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม
 2.4 ธุรกิจทีวีดิจิทัล 

3. กลุ่มธุรกิจจำกกำรร่วมคำ้ ประกอบด้วย ธุรกิจดิจิทัลทีวี ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจเพลง ผำ่นกำรลงทุนร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจสรุปได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจหลัก 
	 1.1	 ธุรกิจเพลง

(1)	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ด�ำเนินกำรภำยใต้โมเดล “กำรให้บรกิำรเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ต้ังแต่กำรคดัเลอืกศิลปิน กำรผลติผลงำนเพลง 
กำรท�ำกำรตลำด กำรบริหำรลิขสิทธิ์เพลง กำรจัดจ�ำหน่ำยสินคำ้เพลงผำ่นช่องทำง Physical และ Digital กำรจัดคอนเสิร์ต และ
ธุรกิจบริหำรศิลปิน 

•	 ธุรกิจสินค้าเพลง	
กลุ่มบริษัทสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงโดยเริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือกศิลปิน กำรแต่งเนื้อร้องและท�ำนอง กำรเรียบเรียงเสียงประสำน 
รวมไปจนถึงกระบวนกำรถ่ำยท�ำมิวสิควีดีโอ และกำรตัดต่อภำพจนเป็นผลงำนที่สมบูรณ์มีคุณภำพ พร้อมที่จะน�ำไปผลิตเป็น
มำสเตอร์ท่ีสมบูรณ์แบบ โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทได้ผลิตเพลงที่มีแนวเพลงหลำกหลำยครอบคลุมทุกกลุ่ม 
ลูกค้ำ ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกิจสินค้ำเพลงยังคงมุ่งเน้นผลิตผลงำนทั้งเพลงสตริง และเพลงลูกทุ่ง ให้กับศิลปินดังทุกคน 
อย่ำงต่อเนือ่ง ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยของผู้บริโภคทุกประเภท รวมถึงมีกำรท�ำอัลบั้มรวมเพลงที่ได้รับควำมนิยมในแต่ละ
ช่วงเวลำต่ำง ๆ ของปี บริษัทฯ ด�ำเนินกำรจัดจ�ำหน่ำยสินคำ้เพลง อำทิ อัลบั้ม MP3 ในรูปแบบของ USB หรือ Boxset ตำ่ง ๆ  
เป็นต้น โดยท�ำกำรกระจำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงร้ำนค้ำแบบ Traditional Trade ร้ำนค้ำแบบ Modern Trade ร้ำนค้ำย่อย 
หรือ Kiosk รวมถึงกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และคอลเซ็นเตอร์
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•	 ธุรกิจดิจิทัลมิวสิค
จำกพัฒนำกำรของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ธุรกิจเพลงจึงได้
พัฒนำช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคและสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มบริษัทมำกขึ้น โดยกำรน�ำคอนเทนต์เพลง 
มำปรับให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อขยำยธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่วำ่จะเป็น YouTube, Facebook, Spotify, JOOX, 
Apple Music และ Tencent Music โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกฟังเพลงออนไลน์แบบออนดีมำนด์ ฟังจำกเพลย์ลิสต์  
หรือดำวน์โหลดเพลงเพื่อเปิดฟังแบบออฟไลน์ได้ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำบริกำรรูปแบบใหม่ ๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ 
เพ่ือรองรับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอยู่เสมอ ทำงด้ำนกำรขยำยช่องทำงกำร 
เขำ้ถึงคอนเทนต์ของกลุ่มบริษัทผำ่น GMM Grammy Official Account ทำง YouTube พบวำ่มีกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด 
ทั้งจ�ำนวนสมำชิก จ�ำนวนช่อง และรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันรำยได้ของธุรกิจเพลงที่มำจำกช่องทำงดิจิทัลเติบโตเพิ่มขึ้น 
อย่ำงต่อเน่ือง และเช่ือว่ำในอนำคตรำยได้จำกช่องทำงดิจิทัลจะกลำยเป็นแหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญสอดคล้องกับทิศทำงของ
อุตสำหกรรมเพลงทั่วโลก

•	 ธุรกิจการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์	
ด�ำเนนิกำรบรหิำรและจดัเกบ็ค่ำลขิสิทธิจ์ำกผู้ประกอบกำรทีม่คีวำมประสงค์จะน�ำผลงำนเพลงของบรษัิทฯ ไปใช้ในเชงิพำณชิย์ 
อำทิ สื่อวิทยุ รำ้นอำหำร ร้ำนคำรำโอเกะ เป็นต้น

	 1.2	 ธุรกิจบริหารศิลปิน
บริษัทฯ ด�ำเนินกำรบริหำรกำรจัดหำงำนให้แก่ศิลปิน ทั้งในรูปแบบงำนจ้ำง คอนเสิร์ต ผับ บำร์ และงำนพรีเซนเตอร์สินค้ำ  
เพื่อสร้ำงสรรค์ศิลปินให้เป็นที่ชื่นชอบและได้รับควำมนิยมอยำ่งต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยฝึกทักษะและพัฒนำศิลปินเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรร้องเพลงและกำรแสดง เพื่อยกระดับไปสู่ควำมเป็นศิลปินมืออำชีพอย่ำงแท้จริง 

	 1.3	 ธุรกิจโชว์บิซ	(คอนเสิร์ต	และเฟสติวัล)
ธรุกิจโชว์บซิเป็นธรุกิจทีต่อ่ยอดจำกสินค้ำเพลง โดยสินทรัพย์ทีม่อียู ่อำทิ ผลงำนเพลง นกัรอ้ง นกัแสดง และศลิปิน ให้เกดิประโยชน์
เพิม่มำกทีส่ดุ ทัง้น้ีบริษทัฯ มคีวำมช�ำนำญในกำรด�ำเนินธรุกจิรบัจ้ำงจดักจิกรรมและงำนแสดงรปูแบบทีห่ลำกหลำย ตัง้แต่งำนคอนเสร์ิต 
วำไรตี้โชว์ งำนสร้ำงสรรค์สื่อผสมผสำนและงำนแสดงอื่น ๆ โดยในกำรด�ำเนินงำนน้ันจะครอบคลุมถึงกำรคิดสร้ำงสรรค์งำนแสดง 
กำรผลติ และวำงแผนกำรตลำด เพือ่ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเตม็ที ่บรษัิทฯ ด�ำเนนิธุรกจิจดังำนแสดงคอนเสร์ิต
และเทศกำลดนตรีภำยใต้หน่วยงำน GMM SHOW มีรำยได้หลักมำจำกกำรจ�ำหน่ำยบัตร กำรสนับสนุนของสปอนเซอร์ และกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ 

	 1.4	 ธุรกิจสินค้าศิลปิน
ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำที่ศิลปินเป็นเจ้ำของด้วยตัวเอง สินค้ำแต่ละช้ินจะผลิตจ�ำนวนจ�ำกัด โดยศิลปินเป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์
สินค้ำคุณภำพเพื่อแฟนคลับและบุคคลทั่วไป

	 1.5	 ธุรกิจอื่น	ๆ
ด�ำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนร้องเพลง ดนตรี กำรแสดงและกำรเต้น “GR Vocal Studio” เปิดรับสอนส�ำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำศิลปินและกำรเฟ้นหำศิลปิน
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(2)	การตลาดและการแข่งขัน
บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรผลิตผลงำนเพลงท่ีมีคุณภำพและครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน โดยตั้งหน่วยงำนสร้ำงสรรค์ผลงำน 
ตำมแนวเพลงและควำมถนัดของทีมงำนระดับมืออำชีพของวงกำรเพลงเมืองไทย และด้วยคุณภำพของทีมงำนและศิลปิน ท�ำให้ 
ผลงำนของกลุ่มบริษัทเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค สำมำรถครองส่วนแบ่งกำรตลำดเพลงในประเทศไทยอย่ำงแข็งแกร่งและเข้ำถึง
กลุม่เป้ำหมำยทีห่ลำกหลำย บรษิทัฯ มุง่มัน่ขบัเคลือ่นอตุสำหกรรมในภำวะกำรเปลีย่นผ่ำนสูย่คุสือ่ดจิทิลั เป็นกำรเปิดกว้ำงขึน้ท�ำให้
ศิลปินเข้ำถึงผู้ฟังทั่วโลกได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว อีกทั้งยังสำมำรถประเมินควำมส�ำเร็จของเพลงด้วยดัชนีชี้วัดควำมนิยม 
ได้อย่ำงชดัเจน ซ่ึงบรษิทัฯ ได้ปรบัโมเดลธรุกิจเพลงให้ก้ำวทนักำรแข่งขนัในยคุทีเ่ป็นดจิทิลัทัง้ระบบ เพ่ือสร้ำงรำยได้ทีย่ัง่ยนืในอนำคต 
จำกแนวโน้มกำรเติบโตของระบบสตรีมมิ่งเพลงหรือกำรฟังเพลงผำ่นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำ
บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้น�ำในธุรกิจเพลงในประเทศและก้ำวไปสู่ตลำดนำนำชำติ เรำได้เปล่ียนโมเดลธุรกิจเข้ำสู่ช่องทำง โซเชียลมีเดีย 
และสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในตลำด เช่น YouTube, Facebook, Spotify, Line TV, 
JOOX, Apple Music และ Tencent Music บริษัทฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงสรรค์คอนเทนต์คุณภำพขยำยเข้ำสู่ทุกตลำด 
และผ่ำนช่องทำงในทุกรูปแบบ อย่ำงไรก็ดีท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์โรคระบำดที่ยังเกิดขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง อุตสำหกรรมเพลงทำงสื่อดิจิทัลยังสำมำรถเติบโตได้ดีอยู่ บริษัทฯ เองได้พัฒนำกลยุทธ์เพื่อรักษำควำมเป็นผู้น�ำ 
และนวัตกรรมในกำรจัดคอนเสิร์ตตำมมำตรกำรที่รัฐก�ำหนดเพื่อควำมปลอดภัยของผู้เข้ำชมและทีมงำน และสำมำรถประเมิน 
ควำมส�ำเร็จของเพลงด้วยดัชนีชี้วัดควำมนิยมได้อยำ่งชัดเจน 

ส�ำหรับสินค้ำเพลง (Physical products) มีแนวโน้มชะลอตัว แต่เนื่องจำกยังมีกลุ่มผู้ฟังเพลงบำงส่วนที่ต้องกำรฟังเพลงคุณภำพ
เสยีงชัน้ด ี และบำงส่วนนยิมท่ีจะสะสมเพรำะควำมชืน่ชอบในตวัศลิปินอย่ำงแท้จรงิ ทำงบรษิทัฯ จงึวำงแผนจะมุง่ท�ำตลำดเน้นกลุม่ 
ลูกค้ำดังกล่ำว โดยจะเน้นกำรออกแบบของสินค้ำเพลงให้อยู่ในรูปแบบกำรสะสมมำกขึ้น และยังให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับช่องทำง 
และระบบกำรจัดจ�ำหน่ำยที่มีประสิทธิภำพอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีลิขสิทธิ์เพลงและศิลปินในสังกัดที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรตลำดในอนำคต โดยบริษัทฯ มีผลงำนเพลง 
ที่ผลิตไว้ในคลังเพลงแล้วกว่ำ 40,000 เพลง (Music Library) และศิลปินในสังกัดมำกกว่ำ 300 คน ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของ 
บริษัทฯ โดยเพลงทั้งหมดได้ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบมำสเตอร์เทป และแบบดิจิทัล ซึ่งสำมำรถน�ำมำสร้ำงสรรค์เป็นผลงำนใหม่ 
ในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรรวมอัลบั้มในรูปแบบของคำรำโอเกะ กำรรวมเพลง (Compilation) หรือกำรจัดท�ำดนตรีขึ้นมำใหม่ 
โดยใช้เนื้อร้องเดิม (Cover) เป็นต้น ส่วนศิลปินในสังกัดของบริษัทฯ นอกจำกกำรออกอัลบั้มผลงำนเพลงตำมปกติแล้ว ยังจัดแสดง
คอนเสิร์ต กำรรับงำนจำ้งต่ำง ๆ รวมถึงกำรเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณำสินคำ้ และกำรแสดงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็น 
ช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่บรษิทัฯ อย่ำงมนัียส�ำคญัมำโดยตลอด อกีทัง้บทบำทของ “ลขิสทิธิเ์พลง” ในปัจจบุนั ทวคีวำมส�ำคญั
ต่อวงกำรสือ่มำกยิง่ขึน้ อำท ิกำรใช้รำยกำรประกวดร้องเพลงเป็นคอนเทนต์แม่เหล็กของดจิทิลัทีวหีลำยช่อง อกีทัง้เพลงยงัเป็นเสมอืน
ต้นน�้ำในกำรน�ำไปต่อยอดสร้ำงควำมบันเทิงผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ได้อีกมำกมำย

ในส่วนของธุรกิจโชว์บิซ มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรทั้งขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ ได้เข้ำมำสู่ตลำดธุรกิจน้ี 
เป็นจ�ำนวนมำก รวมทัง้ต้องแข่งขนักบัศลิปินต่ำงประเทศทีม่ำท�ำกำรแสดงในประเทศไทย แต่จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นบรษิทัขนำดใหญ่ 
มีประสบกำรณ์ยำวนำน รวมทั้งมีศิลปิน นักร้องที่ได้รับควำมนิยมเป็นจ�ำนวนมำก จึงมั่นใจได้วำ่โชว์บิซของบริษัทฯ จะตอบสนอง
ควำมต้องกำรและท�ำให้ผู้บริโภคชื่นชอบ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น โดยในปี พ.ศ. 2564 ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ 
โรคระบำดโควิด-19 รัฐบำลได้ออกมำตรกำรควบคุมกำรจัดคอนเสิร์ต และงดกำรจัดกิจกรรมที่มีกำรรวมตัวของคนหมู่มำกส่งผลให้
ในปีนี้บริษัทฯ ไม่สำมำรถด�ำเนินธุรกิจโชว์บิซและธุรกิจบริหำรศิลปินได้ตำมปกติ
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(3)	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย

องค์ประกอบส�ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์และจัดจ�ำหน่ำยผลงำนเพลงมีดังนี้

1)	เนื้อร้องและท�านอง
บรษิทัฯ มบีคุลำกรฝ่ำยผลิตเพลงทีม่คีวำมสำมำรถในกำรผลติผลงำนทีม่คีณุภำพ และมคีวำมถนดัในแนวเพลงทีห่ลำกหลำย โดยมี
บคุลำกรทีเ่กีย่วกบักำรสร้ำงสรรค์เพลงทัง้หมดมำกกว่ำ 200 คน นอกจำกนีย้งัมผีลงำนเพลงอกีประมำณกว่ำ 40,000 เพลงทีเ่ป็นลขิสทิธ์ิ 
ของบริษทัฯ อยูใ่นคลงัเพลงซ่ึงเป็นผลงำนเพลงทีม่คีณุภำพสำมำรถน�ำมำผลติและสร้ำงสรรค์เป็นผลงำนใหม่ในรปูแบบต่ำง ๆ ได้

2)	ศิลปิน
ปัจจบุนับรษัิทฯ มศีลิปินนกัร้องเพลงไทยสำกล และเพลงไทยลูกทุง่ ประกอบด้วยศิลปินเด่ียวทัง้ชำย หญงิและศลิปินกลุม่ ซ่ึงสำมำรถ
น�ำเสนองำนเพลงในแนวที่หลำกหลำยต่ำงกัน ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีศิลปินในสังกัดมำกกว่ำ 300 คน

3)	สตูดิโอ
บริษัทฯ มีห้องอัดเสียง และห้องตัดต่อ ซึ่งมีอุปกรณ์ทันสมัย มำตรฐำนสำกล เพื่อสรำ้งสรรค์ผลงำนทั้งมำสเตอร์เพลงและรำยกำร
โทรทัศน์ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพดีมำกขึ้น 

4)	คลังและศูนย์กระจายสินค้า
กลุ่มบริษัทมีคลังสินค้ำและศูนย์กระจำยสินค้ำ (Distribution Center) เป็นของตัวเอง และสำมำรถควบคุมกำรกระจำยสินค้ำ  
และกำรบริหำรสินค้ำคงคลังได้เองอย่ำงมีประสิทธิภำพ

5)	ระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	(Digital	Library)
กลุม่บรษิทัมคีวำมพร้อมในกำรให้บรกิำรท้ังในเรือ่งของระบบ และขนำดกำรจดัเกบ็ข้อมลูในแบบดจิทิลั ทีส่ำมำรถรองรบักำรจดัเกบ็ 
คอนเทนต์ประเภทต่ำง ๆ  ในหลำกหลำยรูปแบบ เพื่อรองรับกำรให้บริกำรลูกคำ้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงรุ่น ต่ำงยี่ห้อ โดยมีทีมงำน
ผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่เชี่ยวชำญกำรบริหำร และบริกำรดำ้นนี้ ทัง้นี้กลุ่มบริษัทฯ รับบริหำรเพลงของค่ำยพันธมิตรอืน่ ๆ  ทีใ่ห้ควำม
ไว้วำงใจให้เป็นผู้จัดกำรให้บริกำรคอนเทนต์ไปถึงเครือข่ำยลูกคำ้ของกลุ่มบริษัทอื่นด้วย

 จ�านวนผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตซีดี วีซีดี และดีวีดี ได้แก่ เม็ดพลำสติก สี และแลคเกอร์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่จัดหำได้ภำยใน
ประเทศและมีปริมำณกำรใช้ในแต่ละปีใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มบริษัทมีควำมสัมพันธ์อันดีระหวำ่งผู้จ�ำหนำ่ยวัตถุดิบ ท�ำให้ไม่มีปัญหำ
ในกำรจัดหำวัตถุดิบ ท้ังน้ีกำรบริหำรวัตถุดิบจะสอดคล้องกับค�ำสั่งกำรผลิตเป็นส�ำคัญ ในกรณีที่ต้องกำรสินค้ำเป็นจ�ำนวนมำก 
หรือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกำรผลิตช�ำรุดหรืออยู่ระหว่ำงแก้ไข กลุ่มบริษัทสำมำรถว่ำจ้ำงผู้ผลิตรำยอื่นทดแทนภำยใต้สัญญำรักษำ 
ควำมลับที่รัดกุมเพื่อป้องกันกำรลักลอบท�ำซ�้ำ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)32

2. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

	 2.1	 ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง

(1)	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทีวีโฮมช้อปปิ้งผำ่นช่องรำยกำรที่ใช้ชื่อว่ำ ‘โอ ช้อปปิ้ง (O Shopping)’ มีรูปแบบรำยกำรที่เน้นกำรให้ข้อมูล 
ท่ีน่ำเช่ือถอืและน่ำสนใจ แนะน�ำสนิค้ำผลติภัณฑ์ทีม่คุีณภำพจำกทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยตระหนกัถงึประโยชน์ผู้บรโิภคเป็นส�ำคญั 
‘โอ ช้อปป้ิง’ น�ำเสนอสนิค้ำผ่ำนช่องทำงทวีีดจิทิลั ช่องทำงทวีดีำวเทยีม และช่องทำงออนไลน์ ท�ำให้สำมำรถเข้ำถงึลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำย 
ได้อย่ำงครอบคลุมและสร้ำงประสบกำรณ์กำรช้อปปิ้งที่สะดวกสบำย โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้อสินคำ้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่ำนทำง
โทรศัพท์ และออนไลน์

(2)	แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญัและเตรยีมควำมพร้อมรบัมอืกบักำรแข่งขนั เพือ่ให้ธรุกจินีเ้ตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งและยัง่ยนื โดยในปี พ.ศ. 2564 
ตลำดโฮมช้อปปิ้งยังคงเติบโตเม่ือเทียบกับปีก่อน สถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้เวลำอยู่บ้ำนมำกขึ้นและหันมำจับจ่ำย 
ซื้อของผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพิ่มมำกขึ้นเช่นกัน โดยเฉพำะสินค้ำประเภทอำหำรเสริม เครื่องครัวและอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย  
เป็นสินคำ้ขำยดี เป็นผลมำจำกพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมำใส่ใจสุขภำพ ในปีนี้โอ ช้อปปิ้งมุ่งหนำ้ขยำยกลุ่มเปำ้หมำยสู่คนรุ่นใหม่
มำกขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมำนิยมซื้อสินคำ้ทำงออนไลน์ และมุ่งเน้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ บริษัทฯ เชื่อวำ่ภำพรวม
ธุรกิจโฮมช้อปปิ้งจะเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกฐำนลูกค้ำเดิม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ พยำยำมเพิ่มกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุม 
มำกยิง่ขึน้ และกำรขยำยฐำนไปสูล่กูค้ำใหม่ให้ทัว่ถงึมำกขึน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัและเตรยีมควำมพร้อมรบัมอืกบักำรแข่งขัน 
เพื่อให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรำกฐำนส�ำคัญของ 
ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง 

นอกจำกนี้โอ ช้อปปิ้งได้พัฒนำช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยไปสู่ระบบกำรขำยผำ่นออนไลน์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งจำกเดิมมีช่องทำงหลัก 
คือกำรรับชมช่อง โอ ช้อปปิ้ง ผำ่นทำงโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมระบบซีแบนด์ และเคยูแบนด์ เคเบิลทีวีและดิจิทัลทีวี และเนื่องจำก
ควำมนิยมในกำรซื้อสินค้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมำกขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้พัฒนำช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนเว็บไซท์ 
http://www.oshoppingtv.com เพื่อเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งแก่ผู้บริโภค พร้อมพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น และช่องทำงส่งเสริม 
กำรขำยผ่ำนโซเชยีลมเีดยี อำท ิYouTube, Instagram และมกีจิกรรมร่วมสนุกตลอดวนักับ www.facebook.com/oshoppingtv

(3)	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษัิทฯ เน้นสนิค้ำทีไ่ด้รบักำรกำรนัตคีณุภำพทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้เพ่ิมควำมหลำกหลำยของสนิค้ำทีจ่�ำหน่ำย เช่น ผลติภณัฑ์
อ�ำนวยควำมสะดวกในบำ้น เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เครื่องออกก�ำลังกำย เครื่องแต่งกำย 
และสินค้ำในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเน้นสินค้ำที่มีแนวโน้มเติบโตเช่น สินค้ำแฟชั่น สินค้ำไลฟ์สไตล์ และสินค้ำอี-คอมเมิร์ซ  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม และมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มจ�ำนวนสินค้ำอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย นอกจำกนี้ยังได้ 
เล็งเห็นว่ำ กำรสร้ำงสรรค์เน้ือหำรำยกำรโทรทัศน์ให้เป็นที่น่ำสนใจน่ำเชื่อถือ และเป็นเอกลักษณ์ผ่ำนรูปแบบกำรน�ำเสนอ 
ที่แปลกใหม่ เข้ำใจง่ำย เพือ่ดงึดดูควำมสนใจของผู้บรโิภคให้สัง่ซือ้สนิค้ำจะช่วยส่งเสรมิให้ธุรกจิโฮมช้อปป้ิงมคีวำมน่ำสนใจมำกยิง่ขึน้ 
ด้วยควำมช�ำนำญในกำรด�ำเนินธุรกิจบันเทิง บริษัทฯ จึงใช้ผู้ด�ำเนินรำยกำรที่มีควำมช�ำนำญ และมีทักษะในกำรเสนอขำยสินค้ำ 
ประกอบกับกำรสำธิตสินค้ำในรูปแบบใหม่ที่นำ่สนใจที่ไม่เคยมีคู่แข่งท�ำมำก่อน ซึ่งกำรสำธิตสินคำ้ในรูปแบบใหม่นี้ช่วยให้ลูกคำ้เห็น
ถึงจุดขำยของสินค้ำอันมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อในที่สุด

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี -
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	 2.2	 ธุรกิจภาพยนตร์
(1)	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจภำพยนตร์ของบริษัทฯ ด�ำเนินกำรภำยใต้ บริษัท จีดีเอช ห้ำห้ำเก้ำ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จ�ำนวน
ร้อยละ 51) โดยมีเป้ำหมำยผลิตภำพยนตร์และซีรีส์ที่มีคุณภำพออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ในเน้ือหำที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันไป 
แต่ยังคงไว้ซ่ึงแบบฉบับของตัวเอง จีดีเอชมีศักยภำพเด่นชัดด้ำนบุคลำกรทีมงำนที่มีควำมช�ำนำญ เพื่อน�ำเสนอภำพยนตร์ที่มี 
ควำมแปลกใหม่และสร้ำงควำมสุขให้กับผู้ชมภำพยนตร์ไทย โดยปี พ.ศ. 2564 มีภำพยนตร์ท่ีออกฉำยทั้งหมด 2 เรื่องได้แก่  
“GHOST LAB ฉีกกฎทดลองผี” ที่ท�ำกำรฉำยให้ชมทั่วโลกทำง Netflix และ “ร่ำงทรง” (The Medium) ภำพยนตร์สยองขวัญ 
ซึ่งได้รับเลือกจำก “สมำพันธ์สมำคมภำพยนตร์แห่งชำติ” ให้เป็นตัวแทนภำพยนตร์ไทยเสนอช่ือเข้ำชิงรำงวัลออสกำร์ (OSCARS) 
ครั้งที่ 94 สำขำภำพยนตร์ต่ำงประเทศยอดเยี่ยม (94th Academy Awards – International Feature Film) และ ซีรีส์ 2 เรื่อง 
คือ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part2” และ “BLACKOUT บำร์ลับไม่มีในโลก”

แหล่งที่มำของรำยได้ของภำพยนตร์ ได้แก่
1. รำยได้จำกกำรเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ในระบบส่วนแบ่งจำกบตัรเข้ำชมภำพยนตร์ในเขตกรงุเทพฯ โดยมส่ีวนแบ่งระหว่ำงบรษิทั 
 และโรงภำพยนตร์ ที่ร้อยละ 50
2. รำยได้กำรขำยสิทธิ์ให้กับสำยหนังในตำ่งจังหวัด
3. รำยได้จำกกำรขำยสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจที่เกี่ยวกับโฮม เอนเตอร์เทนเมนต์ ที่จะน�ำไปผลิตเป็นวีซีดี และดีวีดี
4. รำยได้จำกกำรขำยสิทธิ์ในกำรแพร่ภำพทำงเคเบิลทีวี ฟรีทีวี และบริษัทในต่ำงประเทศ
5. รำยได้จำกกำรขำยสปอนเซอร์จำกสินคำ้ต่ำง ๆ

(2)	การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ท่ำมกลำงดจิทิลัดสิรปัชนัทีเ่ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผู้บรโิภค กำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ของดจิทิลัแพลตฟอร์มส่งผลให้เกดิคอนเทนต์ 
ครีเอเตอร์เข้ำสู่ตลำดเพิ่มมำกขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคมีทำงเลือกและสำมำรถเข้ำถึงคอนเทนต์ที่หลำกหลำยมำกขึ้นเช่นกัน ในปี  
พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ์โควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมโรงภำพยนตร์และภำพยนตร์ไทย แม้จะมีมำตร 
กำรผ่อนปรนต่ำง ๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำภำพรวมอุตสำหกรรมภำพยนตร์ในไทยปีนี้โดนกระทบหนัก ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ภำพยนตร์ต้องปรับตัวและหันไปเพิ่มกำรหำรำยได้จำกช่องทำงอื่นมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นในกำรท�ำคอนเทนต์ 
ให้ดีและแตกต่ำง เพื่อขยำยฐำนผู้ชมทั้งในและตำ่งประเทศผ่ำนช่องทำงกำรรับชมที่หลำกหลำย 

ควำมส�ำเร็จของภำพยนตร์มำกหรือน้อยน้ันข้ึนอยู่กับกระแสควำมนิยมของผู้ชม ซ่ึงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ ประกอบกับ
ควำมนยิมภำพยนตร์ต่ำงประเทศในระดับทีค่่อนข้ำงสงูจำกควำมเชือ่ว่ำบทภำพยนตร์และเทคโนโลยีในกำรผลติภำพยนตร์ต่ำงประเทศ
ดกีว่ำภำพยนตร์ไทย อย่ำงไรกด็กีำรจะท�ำให้ภำพยนตร์ไทยประสบควำมส�ำเรจ็ขึน้อยูก่บัปัจจยัทัง้ภำยนอกและภำยในหลำยประกำร 
บริษัทฯ จะพิจำรณำใช้กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ผลงำนของบริษัทเป็นที่ประทับใจผู้ชมและได้รับควำมนิยม
เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ อำทิ

- เนื้อหำและบทภำพยนตร์ต้องมีควำมแปลกใหม่ โดดเด่น โดยผู้เขียนบทภำพยนตร์ต้องใช้ทักษะในกำรเขียนทั้งภำษำหนัง 
และภำษำพูด เพื่อให้สื่อควำมกับกลุ่มคนดูเปำ้หมำยได้อย่ำงชัดเจน

- สร้ำงกำรรบัรู ้(Branding) ค่ำยหนงัหรอืสตดูโิอเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ต่อผู้ชมภำพยนตร์ว่ำจะได้รบัชมภำพยนตร์ทีม่คีณุภำพ
อยู่เสมอ

- วิเครำะห์ท�ำควำมเข้ำใจกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเพื่อก�ำหนดแนวของภำพยนตร์ เตรียมบทภำพยนตร์ ดำรำนักแสดงและ 
แผนประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสม ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเปำ้หมำยได้ 
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(3)	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

องค์ประกอบส�าคัญส�าหรับธุรกิจภาพยนตร์

1)	 บุคลากร
บุคลำกร ได้แก่ ผู้เขียนบทภำพยนตร์ ผู้ก�ำกับภำพยนตร์ ถือว่ำมีส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์ผลงำนภำพยนตร์  
โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีบุคลำกรที่รับผิดชอบดูแลกำรผลิตโดยรวมซึ่งเป็นบุคลำกรฝีมือดี และอยู่ประจ�ำกับบริษัทมำนำน

2)	 การคัดสรรนักแสดง
จะเน้นมำกในเร่ืองกำรคัดเลือกนกัแสดงให้ตรงกบัลกัษณะของตวัละครในบทภำพยนตร์แต่ละเรือ่ง โดยมีนโยบำยกำรสรรหำนกัแสดง
จำกทั้งนักแสดงที่เซ็นสัญญำในสังกัดจีดีเอชเอง และนักแสดงอิสระที่สำมำรถสวมบทบำทได้เหมำะสม

3)	 บทภาพยนตร์
บทภำพยนตร์จะพิจำรณำจำกกำรท�ำวิจัยตลำด เก็บข้อมูลสถิติเพื่อเลือกสรรแนวภำพยนตร์ที่กลุ่มประชำชนให้ควำมนิยม หลังจำก
ก�ำหนดเคำ้โครงเรื่อง และผ่ำนกำรอนุมัติกำรผลิตแล้วจึงเข้ำสู่กำรพัฒนำบท ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ละเอียดอ่อนและเป็นสิ่งที่บริษัท
ให้ควำมส�ำคัญเป็นอยำ่งมำก 

4)	 กระบวนการผลิตภาพยนตร์
กำรถำ่ยท�ำจะมีกำรเตรียมงำนประชุมวำงแผนงำน สรุปงบประมำณในกำรผลิต และกำรจัดเตรียมทีมงำนแต่ละฝ่ำยเช่น ฝำ่ยก�ำกับ
กำรแสดง ฝ่ำยออกแบบ ฝำ่ยศิลป์ ฝำ่ยสวัสดิกำร ผู้จัดกำรกองถ่ำย กำรเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ กำรจัดหำสถำนที่ถ่ำยท�ำ เสื้อผ้ำ ฉำก 
และจัดหำดำรำนักแสดง หลังจำกนั้นจึงเริ่มกำรถำ่ยท�ำ หลังจำกถ่ำยท�ำเสร็จก็เป็นขั้นตอนในกำรตัดต่อภำพยนตร์ในห้องปฎิบัติกำร 
และกำรท�ำงำนด้ำนเสียงทั้งกำรใส่เสียงประกอบและ Effect 

5)	 การตลาดและการประชาสัมพันธ์
กำรวำงแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ก่อนน�ำภำพยนตร์ออกฉำย โดยต้องเลือกใช้สื่อที่เหมำะสม อำทิ โปสเตอร์ ตัวอย่ำง 
ภำพยนตร์สั้น เพื่อกำรโฆษณำและดึงดูดควำมสนใจของผู้คนให้อยำกติดตำมชม 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี -

	 2.3	 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
(1)	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นธุรกิจที่ด�ำเนินงำนโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กำรด�ำเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 
2 ส่วนหลักๆ คือ 

1) ธุรกิจโครงข่ำยโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม “GMM Z” ซึ่งได้เปลี่ยนเป็น G Broadcast โดยให้บริกำร OTA (Over the Air)  
จัดเรียงช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมต่ำง ๆ ทั้งภำยในเครือและผู้ประกอบกำรสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมอ่ืน ๆ  
เพื่อให้สำมำรถรับชมได้บนกล่องรับสัญญำณ

2) ธุรกิจกำรค้ำของบริษัท Z Trading ซึ่งดูแลรับผิดชอบกำรค้ำขำยกล่องรับสัญญำณทั้งทีวีดำวเทียม กล่องรับสัญญำณทีวี
ดิจิตอลภำคพื้นดิน กล่องรับสัญญำณอินเตอร์เนตทีวี และพัฒนำกำรขำยสินคำ้ไปสู่สินคำ้ประเภทเครื่อง
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โดยปัจจุบันมีสินคำ้ที่อยุ่ในตลำด ดังนี้
 

ประเภท ลักษณะ

กล่อง	GMM	Z	
HD	Smile	Plus	

กล่องรับสัญญำณทีวีดำวเทียม ที่เพิ่มศักยภำพมำกขึ้น
ด้วยกำรเชื่อมต่อเสำ USB Wifi เพื่อรับชมช่องรำยกำร
อนิเตอร์เนตทวีี (Streaming) และจะกลำยเป็นสนิค้ำหลกั 
ในอนำคตของทุกบ้ำน

GMMZ	
TV	STICK

อุปกรณ์รับชมทีวีแบบใหม่ Android TV Stick 
ขนำดเล็กพกพำสะดวก เหมำะส�ำหรับกำรใช้งำนแบบ
กำรเดินทำง เชื่อมต่อกับทีวีในรถ กำรเดินทำงท่องเที่ยว
ตำมโรงแรมที่พัก เพียงต่อ HDMI และเชื่อมต่อ 
internet ก็สำมำรถรับชมรำยกำรทีวีผ่ำนแอพลิเคชั่น
ตำ่ง ๆ ได้มำกมำยด้วย google play store 

กล่อง	GMM	Z	
STREAM	4.0

กล่องรับสัญญำณอินเทอร์เน็ตทีวีรุ่นใหม่ ด้วยระบบ
ปฏิบัติกำร Android 9.0 ชัดที่สุดในระดับ Ultra HD 
4K  รองรับกำรเชื่อมต่อผ่ำน Bluetooth และ WIFI 
- HotSpot Mobile

กล่อง	GMM	Z	
HD	Smile

กล่องรับสัญญำณทีวีดำวเทียมที่ขำยดีที่สุดในตลำด  
ตัวเครื่องสีขำว มีระบบเรียงช่อง OTA เพิ่มช่องรำยกำร
ให้อัตโนมัติ จัดกลุ่มช่องรำยกำรหำช่องง่ำย หน้ำจอ 
LED ออกแบบปุ่มกดหน้ำตัวเครื่องใหม่ใช้งำนง่ำย 
และสะดวกมำกขึ้น

กล่อง	GMM	Z	
HD	Lite	Pro

กล่องรับสัญญำณทีวีดำวเทียมรูปโฉมใหม่ ออกแบบ 
ให้มีปุ่มกดฟังก์ชั่นกำรใช้งำนด้ำนบน และเน้นช่องทำง 
กำรขำยร้ำนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบำ้น  
สะดวกในกำรซื้อและติดตั้งด้วยตัวลูกคำ้เอง

กล่อง	GMM	Z	
HD	Wise	Pro

กล่องรับสัญญำณทีวีดำวเทียมรูปโฉมใหม่ ออกแบบให้มี
ปุ่มกดฟังก์ชั่นกำรใช้งำนด้ำนบน และเน้นช่องทำง 
กำรขำยตำมห้ำงสรรพสินคำ้ และกลุ่มช่องทำง Online 
สะดวกในกำรซื้อและติดตั้งด้วยตัวลูกคำ้เองเช่นกัน
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(2)	แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธรุกจิโครงข่ำยและกล่องรบัสญัญำณทวีผ่ีำนดำวเทยีมเป็นส่ือโทรทศัน์ทีม่ฐีำนผู้ชมมำกทีสุ่ดในประเทศ อกีทัง้ยงัคงได้นโยบำยในกำร
ออกอำกำศช่องทีวีดิจิตอลด้วยกฎของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
แห่งชำติ (กสทช.) (Must Carry) ทั้งเจ้ำของสินค้ำและเอเจนซ่ีโฆษณำจึงยังคงให้ควำมสนใจในช่องทำงกำรใช้สื่อโฆษณำผ่ำน
แพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรเข้ำถึงกลุ่มเปำ้หมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ภำพรวมธรุกิจกล่องรบัสญัญำณทวีดีำวเทยีมในปี พ.ศ. 2564 ดขีึน้กว่ำปีทีผ่่ำนมำ เนือ่งจำกมกีำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีำรออกอำกำศ 
จำก SD ไปเป็น HD (Mpeg2 - Mpeg4) ท�ำให้ลูกค้ำต้องซือ้กล่องใหม่จำกเหตกุำรณ์จอด�ำ ประกอบกับสถำนกำรณ์โควดิ-19 ประชำชน
ต้องอยู่บ้ำนมำกขึ้น กำรดูโทรทัศน์จึงเป็นเรื่องส�ำคัญและเป็นควำมบันเทิงพ้ืนฐำน ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงโฮมช้อปปิ้ง  
หันมำใช้บริกำรสื่อโฆษณำบนกล่องรับสัญญำณดำวเทียมมำกขึ้นอีกด้วย เนื่องจำกกำรเจรจำต้นทุนกำรผลิตจำกโรงงำนที่ได ้
รำคำถูกลง แต่ยังคงคุณภำพสินค้ำไว้ได้ และมีก�ำไรมำกขึ้น อีกทั้งข้อมูลจำกร้ำนค้ำที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริโภคยังคงเลือกซื้อ 
กล่องทีวีดำวเทียมมำกกว่ำที่จะซื้อกล่องดิจิตอลทีวีภำคพื้นดิน ด้วยข้อได้เปรียบที่มีช่องรำยกำรมำกกกว่ำ และกล่องดิจิตอลทีวี 
มีจ�ำนวนช่องน้อยลงเน่ืองจำกผู้ประกอบกำรคืนใบอนุญำตออกอำกำศไปหลำยช่อง ประกอบกับเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในตัวกล่อง 
รับสัญญำณมีกำรเพิ่มฟังก์ชัน่กำรใช้งำนทีต่อบโจทย์ผูใ้ช้บรโิภคมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิม่ฟังก์ชัน่ Internet TV หรอื Android OS  
เพ่ือตอบสนองกำรรบัชมแบบ Video on demand

บริษัทฯ ยังได้มีกำรวำงแผนสื่อสำรกับผู้บริโภค โดยจะมีกลยุทธ์ทั้งด้ำนกำรโฆษณำ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยทั้งกับร้ำนค้ำ 
และตัวแทนจ�ำหน่ำยกล่องรับสัญญำณดำวเทียม และลูกค้ำที่ซื้อสินค้ำโดยตรง เพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ต่อตรำสินค้ำ (Brand 
Awareness) 

(3)	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในส่วนของกล่องรับสัญญำณดำวเทียม บริษัทฯ จ้ำงผู้ผลิตภำยนอกในกำรผลิตตำมคุณสมบัติที่บริษัทฯ ก�ำหนดเพื่อที่จะจ�ำหน่ำย 
ให้กับลูกค้ำต่อไป 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี -

	 2.4	ธุรกิจทีวีดิจิทัล
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสถำนีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีช่องจีเอ็มเอ็ม25 โดยมีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
จ�ำนวนร้อยละ 100) เป็นผู้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล หมวดหมู่ทั่วไปควำมคมชัด
ปกติ (SD) โดยมีบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน) กิจกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ ซึ่งเป็น Flagship Company  
ของบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์นั้น เป็นตัวแทนกำรตลำด
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3. กลุ่มธุรกิจจากการร่วมค้า
ในปี พ.ศ. 2564 กิจกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท โอทู คิส จ�ำกัด และ 
บริษัท วำยจีเอ็มเอ็ม จ�ำกัด

	 1.	 บริษัท	เดอะ	วัน	เอ็นเตอร์ไพรส	์จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ “ONEE” ประกอบธุรกิจผลิตคอนเทนต์ที่มุ่งเน้นกำรออกอำกำศผำ่นช่องทำง
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวี และช่องทำงคลื่นควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงในระบบ FM ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์
ร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจผ่ำนกำรลงทุนในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน) โดย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ�ำกัด (มหำชน) จะเป็น Flagship Company ของบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภทละคร ซีรี่ส์ และรำยกำร  
ที่มุ่งเน้นกำรออกอำกำศผ่ำนช่องทำงโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก และช่องทำงคล่ืนควำมถี่วิทยุกระจำยเสียงในระบบ FM 
โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภำพ สำระ และควำมบันเทิงเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่มเป้ำหมำย

โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ ONEE ได้ยื่นค�ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 
และร่ำงหนังสือชี้ชวนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และยื่นค�ำขอต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ให้รับหุ้นสำมัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และได้ท�ำกำรเข้ำซื้อขำยวันแรกในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

	 2.	 บริษัท	วายจีเอ็มเอ็ม	จ�ากัด
บริษัท วำยจีเอ็มเอ็ม จ�ำกัด เป็นกำรจับมือกันระหว่ำง บริษัทฯ และวำยจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ อิงค์ (“YG Entertainment Inc.”)  
ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศเกำหลีใต้ (Korea Exchange: KRX) ซึ่งได้ร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
เพื่อพัฒนำศิลปินแบบครบวงจรภำยใต้ชื่อ YG”MM (วำยจีเอ็มเอ็ม) เพื่อประกอบกิจกำรธุรกิจด้ำนบันเทิงทุกชนิดและให้ค�ำปรึกษำ 
เช่น จัดคอนเสิร์ต ละครเวลำ กำรแสดงต่ำง ๆ กำรร่วมมือกันครั้งนี้มีเป้ำหมำยที่จะสร้ำงศิลปิน Boy Band และ Girl Group  
ให้เปิดตัวภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ ตำมหลักสูตรของ YG Entertainment และ GMM Grammy

โดยในปีนี ้บรษิทัพฒันำศลิปินแบบครบวงจร YG”MM (วำยจเีอม็เอ็ม) ซึง่เป็นกำรร่วมทนุกนัระหว่ำงบรษิทัฯ และ YG Entertainment 
Inc. ได้ประกำศ ‘ออดชินั’ เพ่ือคดัเลอืกเข้ำเป็นศลิปินฝึกหดัอย่ำงเป็นทำงกำร ซ่ึงได้รบัควำมสนใจอย่ำงมำกจำกผูส้มัครกว่ำ 60,000 คน 
จำก 93 ประเทศทั่วโลก โดยผู้ที่ผ่ำนกำรออดิชันจะได้เขำ้รับกำรฝึกฝนพัฒนำศักยภำพในประเทศไทย และต่อยอดในกำรเป็นศิลปิน
ของ YG”MM

	 3.	 บริษัท	โอทู	คิส	จ�ากัด	
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัท โอ ช้อปปิ้ง จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด 
(มหำชน) เพื่อประกอบกิจกำรจัดหำ จ�ำหน่ำยแบบขำยส่ง และ/หรือ ขำยปลีก ท�ำกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำย ส�ำหรับสินค้ำ
ประเภทเครื่องส�ำอำง เวชส�ำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ บริษัท โอทู คิส จ�ำกัด ได้เปิดตัวสินค้ำประเภท 
เวชส�ำอำงและอำหำรเสริม ที่รวมถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ‘ชี่ Qi’ พร้อมเปิดตัว 3 ซูเปอร์สตำร์ 3 เจเนอเรชัน กับแคมเปญ 
“3 พี่น้องตระกูลชี่” น�ำทีมโดย พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมกับ ก้อง สหรัถ สังคปรีชำ และ ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ 
เสริมอำหำร ‘ชี่ Qi’ คือกำรรวม 3 สุดยอดสมุนไพรล�้ำคำ่แห่งเอเชีย ถั่งเชำ่สำยพันธุ์ทิเบตแท้ โสมแดงเกำหลี และเห็ดหลินจือแดง  
ที่จัดมำในรูปแบบใหม่ 3 เม็ด 3 สมุนไพรใน 1 ซอง ภำยใต้สโลแกนสุดปัง ‘ชี่ดี ชีวิตดี’ ตอบโจทย์ควำมต้องกำรในกำรดูแลสุขภำพ
แบบองค์รวมของผู้บริโภคในยุค New Normal
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3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

3.1. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มบริษัท ดังนั้นธุรกิจในกลุ่มที่
บริษัทลงทุนจึงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และสนับสนุน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถเสริมสร้าง
ความมั่นคง และผลการด�าเนินงานของบริษัทได้ในระยะยาว การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ  
1) ธรุกจิหลกั 2) ธรุกจิทีเ่ก่ียวเนือ่ง และ 3) ธรุกจิจากการร่วมค้า  โดยรายละเอยีดการแบ่งการด�าเนนิงานของบรษิทัในกลุม่ทีส่�าคญัและสดัส่วน
การถือหุ้นมีดังนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน)

กลุ่มธุรกิจหลัก

ธุรกิจเพลง (ดิจิทัลมิวสิค บริการ 
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ สินค้าเพลง)  
ธุรกิจบริหารศิลปิน และธุรกิจโชว์บิซ 
(คอนเสิร์ต และเฟสติวัล) และ ธุรกิจ
สินค้าศิลปิน
• บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
• บจก.จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง  

อินเตอร์เนชั่นแนล (100%)

ธุรกิจอื่นๆ
• บจก.จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ (100%)
• บจก.เอ็กแซ็กท์ (100%)
• บจก.จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง (100%)

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจภาพยนตร์
• บจก.จีดีเอช ห้าห้าเก้า (51%)
• บจก.น�้าดีไม้งาม 
 (ถอืโดยบจก.จดีีเอช ห้าห้าเก้า 100%)

ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง
• บจก.โอ ช้อปปิ้ง (100%)
• บจก.โอเอสพี ทีวี (51%)
 (อีก 49% ถือโดยบจก.โอ ช้อปปิ้ง)

ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
• บจก.แซท เทรดดิ้ง (100%)
• บจก. จี บรอดคาสท์ 
 (ถอืโดยบจก.จเีอ็มเอม็ โฮลดิง้ 100%)

ธุรกิจทีวีดิจิทัล
• บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
 (ถอืโดยบจก.จเีอ็มเอม็ โฮลดิง้ 100%)

กลุ่มธุรกิจการร่วมค้า

ธุรกิจเพลง
• บจก.วายจีเอ็มเอ็ม (51%)

ธุรกิจภาพยนตร์
• บจก.สเปเชียล เดสทินี 
 (ถอืโดยบจก.จดีีเอช ห้าห้าเก้า 70%)
• กิจการร่วมค้าเดสทินี เดอะ มูฟวี่ 
 (ลงทนุโดยบจก.จดีเีอช ห้าห้าเก้า 70%)

ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง
• บจก.โอทู คิส 
 (ถือโดยบจก.โอ ช้อปปิ้ง 60%)
• บจก.ฟอร์เอฟเวอร์ ทีเอ็ม 
  (ถือโดยบจก.โอ ช้อปปิ้ง 50%)

ธุรกิจทีวีดิจิทัล
• บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(25.02%)
 (อีก 8.47% ถือโดยบจก.ซีเนริโอ, 

บริษัทร่วม)



หมายเหตุ
1)  หยุดดําเนินการชั่วคราว
2)  เลิกบริษัทอยูระหวางชําระบัญชี

 บริษัทยอย

 บริษัทรวม/บริษัทรวมคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

บจก. มอร มิวสิค 1)

บจก. เอ็มจีเอ 1)

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร 1)

บจก. จีอาร โวคอล สตูดิโอ

บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง
อินเตอรเนชั่นแนล

บจก. จีดีซี 1)

บจก. จีสองรอยเอ็ม 1)

(เดิมชื่อ “บจก.ดิจิสตรีม”)

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. แฟนทีว ี1)

(อีก 49% ถือโดยบจก. จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง)

บจก. โอ ชอปปง

 บจก. โอทู คิส

 บจก. ฟอรเอฟเวอร ทีเอ็ม

บจก. โอเอสพี ทีวี 
(อีก 49% ถือโดยบจก. โอ ชอปปง)

บจก. วายจีเอ็มเอ็ม 

บจก. แฟมมิลี่ โนฮาว 2) 

บจก. ซีเนริโอ

บจก. ลักษ (666) แซทเทิลไลท 1) 

บจก. จีดีเอช หาหาเกา 

บจก. นํ้าดีไมงาม

บจก. เสียงดีทวีสุข

บจก. งานดีทวีสุข

บจก. นาดาว บางกอก

บจก. สวัสดีทวีสุข

บจก. สเปเชียล เดสทินี 

บจก. จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง

บจก. จี บรอดคาสท

บจก. จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน 1)

 บจก. ดิจิตอล อารมส 1)

บจก. โกลบอล มวิสคิ แอนด มเีดีย 
(ประเทศจีน) 1)

บจก. จีเอ็มเอ็ม กูดส 

บจก. แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮาส 1)

บจก. เมจิค ฟลม 1) 

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล

บจก. แซท เทรดดิ้ง

บจก. จีเอ็มเอ็ม แซท 1)

บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส  
(อีก 8.47% ถือโดย บจก. ซีเนริโอ)100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51%

100%

60%

50%

51%

51%

50%

25%

25%

51%

100%

45%

40%

30%

25%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90.9%

100%

100%

100%

25.02%
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โครงสร้างการถือหุ้น



หมายเหตุ
1)  หยุดดําเนินการชั่วคราว
2)  เลิกบริษัทอยูระหวางชําระบัญชี

 บริษัทยอย

 บริษัทรวม/บริษัทรวมคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

บจก. มอร มิวสิค 1)

บจก. เอ็มจีเอ 1)

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร 1)

บจก. จีอาร โวคอล สตูดิโอ

บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง
อินเตอรเนชั่นแนล

บจก. จีดีซี 1)

บจก. จีสองรอยเอ็ม 1)

(เดิมชื่อ “บจก.ดิจิสตรีม”)

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. แฟนทีว ี1)

(อีก 49% ถือโดยบจก. จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง)

บจก. โอ ชอปปง

 บจก. โอทู คิส

 บจก. ฟอรเอฟเวอร ทีเอ็ม

บจก. โอเอสพี ทีวี 
(อีก 49% ถือโดยบจก. โอ ชอปปง)

บจก. วายจีเอ็มเอ็ม 

บจก. แฟมมิลี่ โนฮาว 2) 

บจก. ซีเนริโอ

บจก. ลักษ (666) แซทเทิลไลท 1) 

บจก. จีดีเอช หาหาเกา 

บจก. นํ้าดีไมงาม

บจก. เสียงดีทวีสุข

บจก. งานดีทวีสุข

บจก. นาดาว บางกอก

บจก. สวัสดีทวีสุข

บจก. สเปเชียล เดสทินี 

บจก. จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง

บจก. จี บรอดคาสท

บจก. จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน 1)

 บจก. ดิจิตอล อารมส 1)

บจก. โกลบอล มวิสคิ แอนด มเีดีย 
(ประเทศจีน) 1)

บจก. จีเอ็มเอ็ม กูดส 

บจก. แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮาส 1)

บจก. เมจิค ฟลม 1) 

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล

บจก. แซท เทรดดิ้ง

บจก. จีเอ็มเอ็ม แซท 1)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ผู้ถือหุ้นรายอื่น

1 บจก. จีดีเอช ห้าห้าเก้า บจก.หับโห้หิ้น บางกอก ถือหุ้น 15% และรายอื่นๆ ถือหุ้น 34%

2 บจก. เมจิค ฟิล์ม รายอื่นๆ ถือหุ้น 9.1%

3 บจก. ซีเนริโอ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น 54.38% และรายอื่นๆ ถือหุ้น 20.62%

4 บจก. เสียงดีทวีสุข บจก.อพอลโล แลป (2001) ถือหุ้น 45% และรายอื่น ถือหุ้น 10%

5 บจก. งานดีทวีสุข นางสาวกาญจนา วินัยพานิช ถือหุ้น 20% และรายอื่นๆ ถือหุ้น 40%

6 บจก. นาดาว บางกอก นายทรงยศ สขุมากอนนัต์ ถอืหุน้ 27% บจก.หบัโห้หิน้ บางกอก ถอืหุน้ 10% นางสาว

รจเรข ลือโรจน์วงศ์ ถือหุ้น 10% นางสาวจงจิตต์ อินทุ่ง ถือหุ้น 10% นางสาวรดีนภิส  

โกสิยะจินดา ถือหุ้น 10% และรายอื่นๆ ถือหุ้น 3%

7 บจก. สวัสดีทวีสุข นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ สระบัว ถือหุ้น 20% นายธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค ถือหุ้น 10% 

นายปนายุ คุณวัลลี ถือหุ้น 10% บจก.หับโห้หิ้น บางกอก ถือหุ้น 10% และรายอื่นๆ  

ถือหุ้น 25%

8 บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้น 40.04% และรายอื่นๆ ถือหุ้น 34.94%

9 บจก. สเปเชียล เดสทินี บจก.บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น ถือหุ้น 30% 

10 บจก.โอทู คิส บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น 40% 

11 บจก.วายจีเอ็มเอ็ม วายจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ อิงค์ ถือหุ้น 49%

12 บจก.ฟอร์เอฟเวอร์ ทีเอ็ม นายธงไชย แมคอินไตย์ ถือหุ้น 50%

13 บจก.แฟมมิลี่ โนฮาว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น 50%

14 บจก.ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ บจก.ลักษ์ (666) ถือหุ้น 75%
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 รายชื่อ  ประเภทกิจการ ชนิด 
ของหุ้น

 จ�านวนหุ้น 
ที่จ�าหน่ายแล้ว 

(หุ้น)
ทุนช�าระแล้ว 

(บาท)

บริษัทใหญ่

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ด�าเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง  
และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น

หุ้นสามัญ 819,949,729 819,949,729

บริษัทย่อย

1 บจก.จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล 

จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง หุ้นสามัญ 50,000 5,000,000

2 บจก.จีดีเอช ห้าห้าเก้า ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ หุ้นสามัญ 1,500,000 150,000,000

3 บจก.จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี หุ้นสามัญ 50,000 5,000,000

4 บจก.จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น หุ้นสามัญ 11,030,520 1,103,052,000

5 บจก.เอ็กแซ็กท์ ผลิตรายการโทรทัศน์ หุ้นสามัญ 600,000 60,000,000

6 บจก.แซท เทรดดิ้ง ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 
ผ่านดาวเทียมและทีวีดิจิทัล

หุ้นสามัญ 59,350,000 5,935,000,000

7 บจก.จี บรอดคาสท์ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หุ้นสามัญ 450,000 45,000,000

8 บจก.โอ ช้อปปิ้ง ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่านสื่อ บริการรับค�าสั่งซื้อ
สินค้าทางโทรศัพท์และทางอีคอมเมิร์ซ

หุ้นสามัญ 5,400,000 356,400,000

9 บจก.โอเอสพี ทีวี ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หุ้นสามัญ 10,000 250,000

10 บจก.จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หุ้นสามัญ 4,000,000 30,000,000

11 บจก.น�้าดีไม้งาม ให้บริการสื่อโฆษณา ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ และรับ
จัดกิจกรรมทางการตลาด

หุ้นสามัญ 30,000 3,000,000

12 บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศในระบบดิจิทัล หุ้นสามัญ 32,050,000 3,205,000,000

13 บจก.แฟนทีวี หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 2,000,000 200,000,000

14 บจก.เอ็มจีเอ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 300,000 2,625,000

15 บจก.มอร์ มิวสิค หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 160,000 1,000,000

16 บจก.จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน     หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 500,000 13,000,000

17 บจก.ดิจิตอล อาร์มส์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 1,750,000 17,500,000

18 บจก.โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย 
(ประเทศจีน) 

หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 1,507,500 HK$1,883,875

19 บจก.เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 10,000 1,000,000

20 บจก.จีดีซี หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 500,000 46,815,000

21 บจก.แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 1,650,000 165,000,000

22 บจก.เมจิค ฟิล์ม หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 22,000 2,200,000

23 บจก.จีสองร้อยเอ็ม (เดิมชื่อ “บจก.
ดิจิสตรีม”)

หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 10,000 1,000,000

24 บจก.จีเอ็มเอ็ม แซท หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 6,400,000 640,000,000
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รายชื่อ ประเภทกิจการ ชนิด 
ของหุ้น

จ�านวนหุ้น 
ที่จ�าหน่ายแล้ว 

(หุ้น)

ทุนช�าระแล้ว 
(บาท)

บริษัทร่วม

1 บจก.ซีเนริโอ ผลิตรายการโทรทัศน์และละครเวที หุ้นสามัญ 14,000,000 70,000,000

2 บจก.นาดาว บางกอก รับจ้างผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ และให้บริการจัดหา
นักแสดง

หุ้นสามัญ 20,000 2,000,000

3 บจก.สวัสดีทวีสุข รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและภาพยนตร์  
และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์

หุ้นสามัญ 50,000 3,750,000

4 บจก.เสียงดีทวีสุข ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ผลิตเพลง 
และดนตรีประกอบภาพยนตร์

หุ้นสามัญ 500,000 5,000,000

5 บจก.งานดีทวีสุข ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด หุ้นสามัญ 100,000 1,000,000

6 บจก.แฟมมิลี่ โนฮาว เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างช�าระบัญชี
หุ้นสามัญ 2,500,000 25,000,000

หุน้บุริมสทิธิ์ 2,500,000 25,000,000

7 บจก.ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 200,000 20,000,000

ร่วมค้า/ร่วมการงาน

1 บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
(2564 : แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชน)

ด�าเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี วิทยุ รับจ้างผลิตคอนเท้นท์ ให้บริการ
รับจ้างท�าสื่อโฆษณา ให้เช่าพื้นที่โฆษณา ให้เช่าเวลาในการโฆษณา 
บริหารศิลปิน ให้บริการสตูดิโอและลงทุนในบริษัทอื่น

หุ้นสามัญ 2,381,250,000 4,762,500,000

2 บจก.วายจีเอ็มเอ็ม ด�าเนินธุรกิจด้านบันเทิงเเละให้ค�าปรึกษา เช่น จัดคอนเสิร์ต  
ละครเวที และการแสดงต่างๆ รวมถึงการพัฒนา ศิลปินไอดอล

หุ้นสามัญ 2,000,000 100,050,000

3 บจก.โอทู คิส ขายส่ง ขายปลีก ท�าการตลาด เเละส่งเสริมการขายส�าหรับสินค้า
ประเภทเครื่องส�าอาง เวชส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หุ้นสามัญ 5,000,000 50,000,000

4 บจก.ฟอร์เอฟเวอร์ ทีเอ็ม ด�าเนินธุรกิจด้านบันเทิงโดยมีผู้แสดงแบบเพื่อส่งเสริมการขาย 
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

หุ้นสามัญ 100,000 1,000,000

5 บจก.สเปเชียล เดสทินี ระดมทุนด้วยการเสนอขายดิจิทัลโทเคนต่อผู้ลงทุนทั่วไป หุ้นสามัญ 1,000,000 5,000,000

6 กิจการร่วมค้าเดสทินี เดอะ มูฟวี่ ผลิตภาพยนตร์ - - 80,000,000

บริษัทอื่น

1 บจก.เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 50,000 1,250,000

2 บจก.รัชดาลัย หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 50,000 5,000,000

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม ร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น  
มสี�านกังานใหญ่ตัง้อยู ่อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส เลขที ่50 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร ยกเว้นบรษิทัดงัต่อไปนี้

1 บจก.จีดีเอช ห้าห้าเก้า ส�านกังาน : 92/11 ซอยสขุมุวทิ 31 (สวสัด)ี ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

2 บจก.โอ ช้อปปิ้ง ส�านักงาน : 88/8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

3 บจก.โอเอสพี ทีวี ส�านักงาน : 88/8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

4 บจก.น�้าดีไม้งาม ส�านกังาน : 92/11 ซอยสขุมุวทิ 31 (สวสัด)ี ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

5 บจก.โกลบอล มิวสิค แอนด์ 
มีเดีย (ประเทศจีน)

ส�านักงาน : Level 12, 28 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

6 บจก.ซีเนริโอ ส�านักงาน : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

7 บจก.นาดาว บางกอก ส�านักงาน : 92/14 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

8 บจก.สวัสดีทวีสุข ส�านักงาน : 92/44 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

9 บจก.เสียงดีทวีสุข ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

10 บจก.งานดีทวีสุข ส�านักงาน : 104 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

11 บจก.แฟมมิลี่ โนฮาว ส�านักงาน : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

12 บจก.ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ ส�านักงาน : 1417 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

13 บจก.สเปเชียล เดสทินี ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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3.2	 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - ไม่มี -

3.3	 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
 - ไม่มี -

3.4	 ผู้ถือหุ้น
1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 13 มกราคม 2565 เป็นดังนี้

ล�าดับ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วน	(%)

1 บริษัท ฟ้าด�ารงชัยธรรม จ�ากัด* 426,774,344 52.049

2 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 134,635,723 16.420

3 นายณัฐพล จุฬางกูร 81,122,700 9.894

4 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 51,573,500 6.290

5 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.771

6 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 17,932,520 2.187

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

8 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อผู้ฝาก 5,263,064 0.642

9 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 5,059,236 0.617

10 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,834,600 0.590

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 762,194,380 92.957

* เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวด�ารงชัยธรรม ได้แก่ นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม 
นายฟ้าใหม่ ด�ารงชยัธรรม นายระฟ้า ด�ารงชยัธรรม นางสาวองิฟ้า ด�ารงชยัธรรม และ นางสาวฟ้าฉาย ด�ารงชยัธรรม ได้ด�าเนนิการปรบัโครงสร้าง
การถอืหุ้นโดยการโอนหุน้ทีก่ลุ่มผูถ้ือหุ้นดงักล่าวถอือยูท่ั้งหมดให้แก่ บรษิทั ฟ้า ด�ารงชัยธรรม จ�ากดั ซึง่เปน็บรษิทัโฮลดิ้งทีจ่ดัตั้งขึน้โดยผูถ้อืหุน้
กลุ่มดังกล่าว เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวด�ารงชัยธรรม และรองรับการก�ากับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว ท�าให้ 
บริษัท ฟ้า ด�ารงชัยธรรม จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนรวม 52.049% โดย นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม 
มีสิทธิในการออกเสียงใน บริษัท ฟ้า ด�ารงชัยธรรม จ�ากัด ในสัดส่วน 99% นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม นายระฟ้า ด�ารงชัยธรรม นางสาวอิงฟ้า 
ด�ารงชัยธรรม และ นางสาวฟ้าฉาย ด�ารงชัยธรรม มีสิทธิในการออกเสียงในบริษัท ฟ้า ด�ารงชัยธรรม จ�ากัด คนละ 0.25% ทั้งนี้ การถือหุ้นก่อน
และหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวด�ารงชัยธรรมยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เพียงแต่เป็นการถือทางอ้อม
โดยผ่าน บริษัท ฟ้า ด�ารงชัยธรรม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ�านาจควบคุมบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ และการก�าหนด 
และด�าเนินนโยบายของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดท�าแบบรายงานการกระจายหุ้นต่อ ตลท.) บริษัทฯ มีจ�านวน
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จ�านวน 2,063 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.23 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ
การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งหมด นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จ�านวน
ราย* จ�านวนหุ้น % จ�านวน

ราย* จ�านวนหุ้น % จ�านวน
ราย* จ�านวนหุ้น

%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 3,299 798,320,347 97.36 15 460,310,617 56.14 3,284 338,009,730 41.22

ผู้ถือหุ้นสัญชาติ ต่างด้าว 19 21,629,382 2.64 11 21,609,082 2.64 8 20,300 0.00

รวม 3,318 819,949,729 100.00 26 481,919,699 58.78 3,292 338,030,030 41.22

*ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดท�าข้อมูล โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ�้ากันจะนับเป็นคนละราย
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2) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 
ได้แก่ บริษัท ฟ้า ด�ารงชัยธรรม จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกของครอบครัวด�ารงชัยธรรมได้แก่ นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม 
นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม นายระฟ้า ด�ารงชัยธรรม นางสาวอิงฟ้า ด�ารงชัยธรรม และ นางสาวฟ้าฉาย ด�ารงชัยธรรม

4. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
4.1	หุ้นสามัญ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 819,949,729 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 819,949,729 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 819,949,729 บาท 

4.2	หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
 - ไม่มี -

4.3	หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทฯ	 เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

 - ไม่มี -

5. กำรออกหลักทรัพย์อื่น

5.1	หลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - ไม่มี -

5.2	หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
 - ไม่มี -

6. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล
และเงินทุนส�ารองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการด�าเนินงานในอนาคตเป็นส�าคัญ
ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง

ข้อมูลการจ่ายปันผลประจ�าปี

ปี	2564 ปี	2563 ป	ี2562

ก�าไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้านบาท 43.31 (1,421.06) 274.39

ก�าไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้านบาท 81.48 (1,417.70) 169.53

ก�าไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท 0.05 (1.73) 0.33

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) เสนองดจ่ายปันผล งดจ่ายปันผล 0.30

จ�านวนเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท) - - 245.98

อัตราการจ่ายปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) - - 89.8
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การบริหารจัดการความเส่ียง

ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายและกรอบ
การบริหารความเสี่ยง ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดขึ้น เพื่อให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ  
ของลักษณะงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว  
รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ กลุ่มบริษัทฯ โดยมีฝ่ายบริหาร
ความเสีย่งท�าหน้าทีพ่ฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไปตามแนวทางสากล และบรูณาการแนวทางการบรหิารความเส่ียงในแต่ละระดบั
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการตามแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงต่างๆ มาเป็นล�าดับ ตลอดจนมีการรายงานและติดตามผลการบริหารความเส่ียงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท 
อย่างสม�า่เสมอ 

โดยระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งในธุรกิจใหม่และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�างาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับสูง
และระดับกลาง เพื่อเสริมทีมในการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ทันกับการขยายธุรกิจที่มีอย่างรวดเร็ว 

ความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk)
1. ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร์ ไปจนถึงผู้สร้างสรร และผู้ผลิต Content ทั่วโลก ในแต่ละปี 
กลุ่มบริษัทฯ ประสบปัญหาจากการถูกลักลอบน�าผลงานเพลงไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน และท�าซ�้าแล้วน�าออกจ�าหน่ายในราคาถูก ไปจนถึง
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยี เช่น การน�าผลงานของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าผ่านอินเทอร์เน็ต  
ผ่าน Platform ต่างๆ ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องเสียโอกาสจากการด�าเนินธุรกิจเป็นจ�านวนเงินที่สูงในแต่ละปี

ที่ผ่านมาภาครัฐได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มบทลงโทษ 
ผู้กระท�าผิด ตลอดจนการให้รางวัลน�าจับแก่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ หรือผู้ที่ท�าการชี้เบาะแสแหล่งผลิต แหล่งขาย หรือแหล่งเก็บสินค้าละเมิด 
ลิขสิทธิ์ด้วย พร้อมกันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าของผลงานและศิลปินได้ร่วมมือกันผลักดัน 
กระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ และลดการสนับสนุนสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนช่องทางการจัดจ�าหน่ายบริการ เช่น การให้บริการดาวน์โหลดประเภทต่างๆ  
เช่น เสียงเรียกเข้า (Ringtone) เสียงรอสาย (Ringback Tone) เพลงเต็ม (Full Song) และมิวสิควีดีโอ (Full MV) ทั้งแบบรายเพลง (A la 
carte) และแบบเหมาจ่ายรายเดือน (Subscription Service) ทั้งบนระบบ iOS และ Android รวมทั้งยังได้ขยายช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์
ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่าน GMM Grammy Official Account ทาง YouTube รวมถึง Application ต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนา
ดิจิทัล Content รูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับทุก ๆ แพลตฟอร์มที่มีอยู่ในการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของบริษัท เช่น การผลิต 
สติกเกอร์เพลง (Music Sticker) บนแพลตฟอร์ม LINE รวมถึงการผลิต Artist Content เพื่อถ่ายทอดตัวตนของศิลปินให้ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน
มากขึ้น ช่วยเสริมสร้างความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี (Royalty) ต่อตัวศิลปิน ซึ่งจะน�าไปสู่การซื้อสินค้าถูกลิขสิทธิ์ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มบริษัทฯ ได้

ในส่วนของธุรกิจภาพยนตร์ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงภาพยนตร์ในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการลักลอบ
บันทึกภาพยนตร์อย่างผิดกฎหมาย และจากความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง กอร์ปกับกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนา
สินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้สะดวก ในราคาที่ไม่แตกต่างจากสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ท�าให้สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์น้อยลง

https://store.line.me/stickershop/author/27927/th
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2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
ในปี 2564 ท่ัวโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ท�าให้ธุรกิจต่างได้รับผลกระทบ 
อย่างรุนแรง หลายธุรกิจไม่สามารถด�าเนินธุรกิจตามปกติ หลายธุรกิจต้องมีการปรับตัว ไปจนถึงการด�าเนินชีวิต การท�างานของคน ท่ีต้อง 
ปรับตัวตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) กลุ่มบริษัท ได้ให้ความส�าคัญกับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อการด�าเนิน 
ธุรกิจของบริษัท และได้ก�าหนดกระบวนการ แนวทางต่างๆ ทางธุรกิจในด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
และไม่หยุดชะงัก เพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ภัยทางธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ ภัยจากเทคโนโลยี ระบบ
คอมพิวเตอร์ล่ม การประท้วงการจราจล การออกกฎหมายใหม่ เป็นต้น 

บริษัทฯ มีการวางแผนงาน ศึกษา และได้น�าเทคโนโลยีการจัดงานคอนเสิร์ตในลักษณะ Virtual Concert มาใช้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด 
นอกจากนั้นยังได้ก�าหนดมาตรการท่ีส�าคัญต่างๆ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการจัดงาน ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
และด�าเนินการตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ก�าหนด หากได้รับอนุญาต 
ให้กลับมาจัดคอนเสิร์ตได้ และ ในขณะท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างรุนแรงนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับชีวิต และสุขภาพ 
ของพนักงาน จึงได้ก�าหนดให้พนักงานท�างานที่บ้าน (Work From Home) และใช้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท และ 
Application ต่างๆ ท�าให้สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนัน้บรษิทัได้ก�าหนดสถานทีป่ฏิบัตงิานส�ารอง (Disaster Recovery Site) 
และซักซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหากู้ระบบสารสนเทศเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า บุคลากร ระบบงาน สถานที่ท�างานมีความพร้อม และ
สามารถกลับเข้าด�าเนินงานปกติได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยง ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากเหตุสุดวิสัย ที่ท�าให้ธุรกิจไม่สามารถด�าเนินไปได้ 

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว
ปัจจุบันเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลต่อธุรกิจของกลุ่ม ซึ่งบริษัทได้ปรับกระบวนการท�างาน
ภายในของบริษัท รวมถึงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งส่ือสารส่งต่อ
ผ่านทุกช่องทาง เพื่อเข้าถึง และเชื่อมโยงไปยังลูกค้าให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้นกลุ่มบริษัท ได้ศึกษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และได้ร่วมมอืกบัทกุแพลตฟอร์มทีม่อียูใ่นอตุสาหกรรม เพือ่น�าเสนอสนิค้า และบรกิารต่างๆ ของบริษทั ให้ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าฯ ให้ได้มากที่สุด 

การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อการกระบวนการท�างานภายในของบริษัท ดังนั้นจึงอาจก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปรับกระบวนการท�างานภายในได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่รวดเร็วดังกล่าว

กลุม่บรษิทัฯ จงึมกีารบริหารความเสีย่งเพือ่ให้การเตบิโตทางธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ เป็นไปอย่างมัน่คงและยัง่ยนื โดยทบทวนนโยบาย แผนงาน 
ตดิตามผลอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ปรบักระบวนการท�างานและโครงสร้างองค์กร รวมถึงศกึษา ตดิตามการเปลีย่นแปลงในเทคโนโลย ีและพฤตกิรรม
ผู้บริโภค เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการของบริษัท ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอ

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตขึ้นมาได้เพราะบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล (People-based) โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจเพลง บุคลากรไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือทีมงานสนับสนุน ต่างนับเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีผลต่อการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ดังน้ันการย้ายค่ายหรือย้ายสังกัดของศิลปินหรือทีมงานสนับสนุนส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องสูญเสียทรัพยากรด้านบุคคล 
ที่มีคุณค่าไป และอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการสร้างศิลปินรวมถึงทีมงานสนับสนุนใหม่ขึ้นมาทดแทน 

อย่างไรกต็ามทีผ่่านมากลุม่บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารความเสีย่งในด้านนีอ้ย่างต่อเนือ่งโดยส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามรกัและความผกูพนักับองค์กร 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ รวมท้ังมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ม ี
ส่วนร่วมในการด�าเนินงาน และ/หรือการบริหารงาน และ/หรือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดท�าและพัฒนาแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารในต�าแหน่งส�าคัญ การสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการพฒันาระบบประเมนิผลการท�างานให้เป็นมาตรฐาน รวมถงึการให้ความส�าคญัต่อผลตอบแทนและสวสัดกิาร
ส�าหรับบุคลากรเพื่อให้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนค�านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงน�ามาบูรณาการร่วมกันในการก�าหนดกลยุทธ์
การด�าเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม ซึ่งจะน�าไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน ในส่วนของการก�าหนดกลยุทธ์ 
การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ น�าไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
1. การด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ท�าให้ลูกค้ามีความสุข และรู้สึกผูกพัน 

กับบริษัทฯ
3. ท�างานร่วมกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสร้างโอกาส 

ในการขยายคอนเทนต์สู่ตลาดต่างประเทศ 
4. ในฐานะคอนเทนต์ โพรไวเดอร์ และเทรนเซ็ตเตอร์ของอุตสาหกรรมส่ือและคอนเทนต์ มุ่งสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพทั้งในเชิง 

การตลาด และศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม 
5. น�าเสนอคอนเทนต์ท่ีครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารท้ังออนไลน์ ออนแอร์ และออนกราวด์ โดยให้ความสนใจในช่องทางออนไลน ์

มากที่สุด
6. การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการผ่านวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพของธุรกิจ
7. การแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
8. การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพ

กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ 

ด้านสังคม
1. การดูแลและปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน
3. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  

ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
4. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชน 

ที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ
5. จัดท�าโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับการเดือดร้อนในรูปแบบต่าง ๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงด�าเนินงานที่เป็นมิตรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. การลดปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
3. การลดและรีไซเคิลของเสียจากการด�าเนินธุรกิจ
4. จัดอบรม รณรงค์ และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด และมี

ประสิทธิภาพ
5. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ

พลังงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 49

2. การจัดการด้านผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

2.1	 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน (Content Provider) ธุรกิจบันเทิงที่สมบูรณ์แบบ และหนึ่งเดียวที่ครบวงจรที่สุดของประเทศไทย 
ผ่านการน�าเสนอผ่าน ธุรกจิเพลง ธรุกจิภาพยนตร์ รวมถงึธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วข้อง อนัสามารถส่งต่อความบนัเทงิทกุรปูแบบทีม่คีณุภาพชัน้ยอดและ
เนือ้หาสาระชัน้เยีย่มไปสูท่กุภมูภิาคของประเทศ ภายใต้ความมุง่มัน่และความรบัผดิชอบทีจ่ะพัฒนาคณุภาพชวีติเพ่ือยกระดบัความสขุมวลรวม
ของสังคมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลงานเพลงที่ผลิตไว้ในคลังเพลงแล้วกว่า 40,000 เพลง (Music Library) และศิลปินในสังกัดมากกว่า 
300 คน ซึง่นบัเป็นสนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ทีส่ามารถสร้างมลูค่าผ่านวงจรห่วงโซ่คณุค่าของธรุกจิต้ังแต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้อย่างดทีีส่ดุ 

1.	 ธุรกิจเพลง
 ด�าเนนิการภายใต้โมเดล “การให้บรกิารเพลงแบบ

ครบวงจร” (Total Music Business) ตั้งแต่การ
คัดเลือกศิลปิน การผลิต ผลงานเพลง การท�า 
การตลาด การบริหารลิขสิทธ์ิเพลง การบริหาร
ลิขสิทธิ์เพลงดิจิทัล โดยการน�าคอนเทนต์เพลง 
มาปรับให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อขยายธุรกิจ 
สูแ่พลตฟอร์มออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, 
JOOX, Spotify, Apple Music และ Tencent 
Music เป็นต้น การจดัจ�าหน่ายสนิค้าเพลง Physical 
การจดัคอนเสร์ิต การจดัจ�าหน่ายสนิค้าศลิปิน และ 
ธุรกิจบริหารศิลปิน

2.	 ธุรกิจภาพยนตร์
 ด�าเนินการภายใต้บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จ�านวน
ร้อยละ 51) โดยมีเป้าหมายผลิตภาพยนตร์ 
และซีรีส์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  
ในเนื้อหาท่ีหลากหลายแตกต่างกันไปแต่ยังคงไว้ซึ่งแบบฉบับของตัวเอง จีดีเอชมีศักยภาพเด่นชัดด้านบุคลากรทีมงานที่ม ี
ความช�านาญ เพื่อน�าเสนอภาพยนตร์ที่มีความแปลกใหม่และสร้างความสุขให้กับผู้ชมภาพยนตร์ไทย

3.	 กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3.1	 ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง
 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับทีวีโฮมช้อปปิ้งผ่านช่องรายการที่ใช้ชื่อว่า ‘โอ ช้อปปิ้ง (O Shopping)’ มีรูปแบบรายการที่เน้นการให้ 

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจ แนะน�าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ โดยตระหนักถึงประโยชน ์
ผู้บริโภคเป็นส�าคัญ ‘โอ ช้อปปิ้ง’ น�าเสนอสินค้าผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล ช่องทางทีวีดาวเทียม และช่องทางออนไลน์ ท�าให้
สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวกสบาย โดยลูกค้าสามารถ
เลือกซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางโทรศัพท์ และออนไลน์

3.2	ธุรกิจโครงข่าย	และจัดจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
 ด�าเนินธุรกิจโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและธุรกิจจัดจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณทั้งทีวีดาวเทียม กล่องรับสัญญาณทีวี

ดิจิทัลภาคพื้นดิน กล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี และสินค้าเครื่องเล่นเพลงประเภท Music Box และ Karaoke 
Microphone เพื่อสนับสนุนธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
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3.3	กลุ่มธุรกิจจากการร่วมค้า
 ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด โดย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด จะเป็น Flagship 

Company ของบริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภท ละคร ซีรีส์ และรายการที่มุ่งเน้นการออกอากาศ 
ผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวี เป็นหลัก และช่องทางคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM  

 นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะท�าให้ไทยเป็นอีกหน่ึงฐานของการพัฒนาศิลปินไอดอลที่ครบวงจรที่สุดตั้งแต่การคัดเลือก,  
ฝึกซ้อม, สร้างสรรค์และโปรโมทผลงาน เพื่อผลักดันสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพระดับโลก  โดยร่วมลงทุนกับ บริษัท YG 
Entertainment Inc. จากประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการลงทุนในบริษัท YG”MM (วายจีเอ็มเอ็ม)

2.2	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คือ ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มี 
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ข้อตกลงทีม่ต่ีอกนั บรษิทัฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีเหล่านัน้ ทัง้ยงัส่งเสรมิให้เกดิ 
ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนไปด้วยกัน

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร

1) ผู้ถือหุ้น /
 นักลงทุน

- การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี
- การรายงานผลประกอบการ 
รายไตรมาส และรายปี โดยเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวบนเว็็บไซต์ของ
บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- งานแถลงผลประกอบการ เช่น  
งานประชุมนักวิเคราะห์และ  
การเดินสายพบปะนักลงทุน  
(SET Opportunity Day)

- ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
ของบริษัทฯ เว็็บไซต์ในส่วน  
“นักลงทุุนสััมพันธ์”  
อีีเมล ir@gmmgrammy.com 
และเบอร์ติดต่อ

- การรายงานข่าวผ่านทางสื่อมวลชน 
และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

- ราคาหุ้นและผลประกอบการที่ดี
- การเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ
- การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การด�าเนินงานที่โปร่งใส 
และเชื่อถือได้

- การเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงาน
อย่างสม�า่เสมอ และการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

- คงความสามารถในการแข่งขัน 
ทางธุรกิจ และพร้อมขยายธุรกิจ
เพื่อสร้างการเติบโต

- ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- สื่อสารผลการด�าเนินงาน 
รายไตรมาสและรายปี โดยเปิดเผย
ข้อมูลส�าคุญอย่างครบถ้วน 
และทันเวลา ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ

2) พนักงาน - การรับฟังความคิดเห็น 
ของพนักงานเพื่อน�ามาใช้ในการ 
จัดท�าแผนความต้องการพนักงาน 
และคุณสมบัติที่ส�าคัญที่จะรองรับ 
ธุรกิจใหม่ตลอดทั้งปี

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติอย่างเสมอภาค เคารพ 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

- ความมั่นคงและความก้าวหน้า 
ในการท�างาน

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม

- มีสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ที่่ถูกสุขลักษณะ และเหมาะสม 
ตามหลักอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

- การส่งเสริมและพัฒนาความรู้
พนักงานอย่างต่อเนื่อง

- การปรับปรุงค่าจ้าง โบนัส  
และสวัสดิการตามความเหมาะสม

- พัฒนาศักยภาพพนักงาน  
ตามคุณลักษณะเฉพาะของ 
บุคคลากรแต่ละคน

- ใช้นโยบาย Work from Home 
ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร

3) ลูกค้า - การสื่อสารให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทาง
พนักงานขาย โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ 
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

- การพบปะลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 
ของพนักงานขาย

- การรับเรื่องร้องเรียนและส�ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า 
ผ่านช่องทางสารสื่อสารต่าง ๆ

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
และตรงต่อเวลา

- น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่่มีคุณภาพ 
ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า 
ในราคาที่่เป็นธรรมและเหมาะสม

- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
อย่างต่อเนื่อง

- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างสูงสุด

- คุณภาพของการให้บริการลูกค้า 
รวมถึงความสะดวกรวดเร็ว 
ในการติดต่อและเข้าถึงบริการ 
ได้หลากหลายช่องทาง

- พนักงานและระบบบริการมีความรู้ 
ความสามารถในการแนะน�า 
แก้ไขปัญหาและติดตามผล 
จนแล้วเสร็จ ภายใต้ระยะเวลา 
ที่่ก�าหนด พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบ

- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- น�าเสนอบริการและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองลูกค้า 
ได้อย่างครบวงจร

- จัดท�าช่องทางเพื่อให้ลูกค้า 
ได้ติดต่อ/ ร้องเรียน/เสนอแนะ  
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

4) คู่ค้า - การประชุมร่วมกับคู่ค้า
- กระบวนการคัดเลือกและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง

- การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบข้อบังคับที่ก�าหนด

- เปิดเผยข้อมูลการด�าาเนินงาน 
อย่างสม�า่เสมอและครบถ้วน

- ความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
ร่วมกัน

- สร้างมาตรฐานในการด�าเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ รวมถึง 
มีโครงสร้างการให้ผลตอบแทน 
ที่่เหมาะสมเป็นธรรม

- ส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า
ประจ�าปี

- การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

5) พันธมิตร - การประชุมสร้างความร่วมมือ 
ในโครงการต่างๆ ทางการตลาด  
ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

- การติดต่อสื่อสารอย่างสม�่าเสมอ
เพื่อสอบถาม และบอกกล่าว 
ภาพรวมของตลาดและพฤติกรรม
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ความร่วมมือในการท�าธุรกิจ 
ที่ถูกตามหลักธรรมมาภิบาล

- การกระตุ้นยอดขาย
- การต่อยอดโอกาสทางการตลาด
ร่วมกัน

- จัดท�าข้อตกลงเพื่อก�าหนดกรอบ
ความร่วมมือกันทางธุรกิจ

- จัดการประชุมอย่างสม�า่เสมอ 
และสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

6) ชุมชน 
และสังคม

- การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรกับชุมชน

- การสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

- ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
- ความปลอดภัยและผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
อย่างยั่งยืน

- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์
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3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.1	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
กลุม่บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิท่ีรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และมคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิการตามเจตนารมณ์ดงักล่าวด้วยการ 
บูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน การใช้แนวทางการด�าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ด้านสิง่แวดล้อม การสร้างความตระหนกัให้กบัพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ตลอดจนการสนบัสนนุโครงการด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง

3.2	ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน และยังส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้แก่
พนกังานในการอนรุกัษ์และการใช้ทรพัยากร และพลงังานต่าง ๆ  อย่างชาญฉลาดและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนบัสนนุกจิกรรม
อนัเป็นประโยชน์ต่อการดแูลรกัษาการอนรุกัษ์ และการใช้ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม และพลงังานต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่งโดยพนกังานทกุคน 
มหีน้าทีโ่ดยตรงในการดแูลไม่ให้ทรพัย์สนิใด ๆ  ของบรษิทัฯ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของตน เสือ่มค่า สญูหาย หรอืสญูเสยีไปโดยเปล่าประโยชน์ 
รวมทัง้การใช้ทรัพยากรอืน่ ๆ  ของบรษิทัฯ ส่วนรวม และประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยได้จดัท�าเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการและรณรงค์
ในหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นการใช้พลังงานตามความจ�าเป็น และลดการสูญเปล่าของทรัพยากร

กลยุทธ์และแผนงานการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	เป้าหมายป	ีพ.ศ.	2565–2567

1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณคาร์บอน
	 ลดปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการดำาเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ	และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

 • ลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดจากสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อปริมาณ 
 การใช้งานลงร้อยละ 30 เทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2564

 • เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 3 ของการใช้พลังงานรวมในปี พ.ศ. 2564
 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 10 คิดจากสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2564

2. ลดและก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี
	 ลดและรีไซเคิลของเสียจากการดำาเนินธุรกิจ	และส่งเสริมให้คนไทยร่วมกันกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี

 • รวบรวมขยะอิเลคทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ แบตเตอร่ี ฯลฯ เพื่อน�าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 
 รวมกว่า 100,000 ชิ้น

 • ลดปริมาณกระดาษลงร้อยละ 10 คิดจากสัดส่วนการใช้งานจากปี พ.ศ. 2564
 • ลดปริมาณขยะร้อยละ 10 คิดจากสัดส่วนปริมาณขยะจากปี พ.ศ. 2564
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แผนการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	ป	ีพ.ศ.	2565

ล�าดบั โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด�าเนินการ

1 ลดเวลาการท�างานของตู้กดน�้าร้อนน�้าเย็นจาก 24 ชั่วโมงเหลือ 12 ชั่วโมง โดยการ
ติดตั้ง Digital Timing Switch ที่ตู้กดน�า้ร้อนน�้าเย็น จ�านวน 39 ตู้

ลดพลังงาน 50% / ปี ม.ค. 2565

2 เปลีย่นหลอดไฟแสงสว่างจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นหลอด LED จ�านวน 606 หลอด 
พร้อมติดตั้งแผงสวิทย์เปิดปิด (Control Center Switch) เพื่อลดการเปิดปิด 
แสงสว่างไม่ถูกต้อง

ลดพลังงาน 50% / ปี ไตรมาส 1

3 ลดชั่วโมงการท�างานของเครื่องปรับอากาศจาก 8 ชั่วโมง เหลือ 7 ชั่วโมง / วัน  
(ปิดก่อนเลิกงาน 1 ชั่วโมง)

ลดพลังงาน 12.5% / ปี ม.ค. 2565

4. เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ�านวน 95 เครื่อง
- ถ่ายได้ 1 หน้า หรือ 2 หน้า
- มรีะบบใส่รหัสก่อน Print ทีเ่คร่ืองถ่ายเอกสารเพือ่ลดการสูญเสยีของกระดาษ
- มีระบบล็อคให้ถ่ายสี หรือ ขาวด�าได้
- มีระบบประหยัดพลังงาน (ECO)
- มีระบบน�ากระดาษที่ใช้แล้วลบหมึกได้และน�ากระดาษมาใช้ใหม่
- มีขั้นตอนการก�าจัดของเสียที่ถูกต้อง เช่น Waste Toner
- ตัวเครื่องเป็นสเปค ลดสารตะกั่ว โครเมี่ยม ฮาโลเจน ตามมาตรฐานยุโรป RoHS
- ผ่านมาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว

ลดการปล่อย 
CO

2
 57% / ปี

ลดปริมาณการใช้
กระดาษลง 30% / ปี
ลดพลังงาน 55% / ปี

ไตรมาส 1

5 โครงการลด และแยกขยะเพื่อส่งเสริมการก�าจัดขยะให้ถูกวิธี ลดปริมาณขยะ 10% /ปี ไตรมาส 1

4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
4.1	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว
ด้วยการบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าในการด�าเนินธุรกิจและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยได้น�าโครงการต่าง ๆ  มาปฏิบัติโดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

4.2	ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดี  

ดังก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติของจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ  
ทั้งยังมีแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ ดังนี้

1.1 บริษทัฯ มนีโยบายและแนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุ่มทีชั่ดเจน ดงัก�าหนดไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการปฎิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 
จริยธรรมว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอลกูค้าและผูบ้รโิภค จรยิธรรมว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้า จรยิธรรมว่าด้วยการปฎบิตัิ
ต่อคูค้่า จรยิธรรมว่าด้วยการปฎบิติัต่อเจ้าหนี ้และจรยิธรรมว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอพนกังาน โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัต่ิอกลุม่ใด 
หรือบุคคลใดเป็นพิเศษ
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1.2 บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการท�างานในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างงาน โดยมีการ
ก�าหนดอ�านาจอนมัุติและด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน เพือ่ให้การปฏบิตังิานมคีวามโปร่งใส ยตุธิรรม และสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
ในโอกาสต่าง ๆ  เช่น การประชมุสามญัประจ�าปผีูถ้อืหุ้น โครงการเยีย่มชมกจิการ การแถลงขา่วต่อสือ่มวลชน การจดัประชมุ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น

1.4 คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ดังก�าหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 

1.5 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน่ โดยไม่ละเมดิหรอืไม่สนบัสนนุการด�าเนนิการ 
ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อื่น ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ดังก�าหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในจริยธรรมว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ และบริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้า
ถูกกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอดและมีการก�าหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันการใช้ Software  
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจ�ากัดสิทธิ์ในการ Download Software ให้ท�าโดยพนักงานสารสนเทศเท่านั้น

1.6 กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ 
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 

1.7 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 
โดยมรีะเบยีบปฏบิตั ิและคณะกรรมการจัดซ้ือจดัจ้างในการคัดเลือกคู่ค้าทีชั่ดเจน โปร่งใส และไม่ให้ความร่วมมอื หรอืสนบัสนนุ 
บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

1.8 รักษาสัญญาและผูกสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาตามเงื่อนไขทางการค้า หรือสัญญาที่ท�าไว้ต่อกันอย่างเคร่งครัด 

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจรยิธรรม และแนวทางการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี รวมทัง้ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัช่ัน ด้วยตระหนกัเป็นอย่างดว่ีาการทจุรติและคอร์รปัชัน่ส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาระบบเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ ดงัก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏบัิตไิว้ใน จรยิธรรมว่าด้วย 
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

 บริษัทฯ ได้มีการก�ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และ 
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระท�าทุจริต ไปยังคณะกรรมการ 
ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งทางไปรษณีย์ และ E-mail ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com โดยเผยแพร ่
ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (http://www.gmmgrammy.com) รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
และจรยิธรรมธรุกจิ เพือ่ด�าเนนิการตามข้ันตอนและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทต่อไปโดยมนีโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมลู
หรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษ 
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปี พ.ศ. 2564 ไม่พบการรายงาน หรือการกระท�าผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	
 คณะกรรมการบรษิทั ได้ให้ความส�าคญัในการเคารพกฎหมายและหลักสทิธิมนษุยชน ดงัก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัไิว้ใน

จริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมท้ังหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค 
ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ เพื่อด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก�าเนิด เช้ือชาติ 
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สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นการเมืองโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและส�านึก 
ในสทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอสงัคมและบคุคลอืน่ โดยทีผ่่านมาบรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุม่ด้วยความ 
เสมอภาค ไม่แบ่งแยก ดงัทีไ่ด้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบัิตไิว้ในจรยิธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชน 
ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ อาทิ

• ในคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีทั้งเพศหญิงและชาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ซึ่งสามารถท�างาน
ร่วมกันโดยสมานฉันท์ ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนต�าแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นส�าคัญ

• เมือ่มกีารเลีย้งรบัรองพนกังานและผูถ้อืหุน้ในโอกาสต่าง ๆ  บรษิทัฯ จะให้ความส�าคญัในการเลือกอาหารส�าหรบัทกุศาสนา 
หรือผู้ที่รับประทานมังสวิรัติทุกครั้ง

• บรษิทัฯ ไม่ขดัขวางการแสดงออกทางการเมอืง และการใช้สทิธทิางการเมอืงภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายของพนกังาน
ทุกคน ทุกระดับ

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัในคณุค่าของพนกังานทกุคน  ดงัก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัไิว้ในจรยิธรรมว่าด้วยการปฏิบตัิ 

ต่อพนักงาน  ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ส�าคัญ ได้แก่

4.1 จัดการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้ผู้บริหารที่โรงพยาบาล โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอาย ุ
ของผู้บริหารแต่ละคน ในส่วนของพนักงานยังไม่สามารถจัดการตรวจสุขภาพประจ�าปีได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  
สถานพยาบาลไม่สะดวกให้เข้าไปตรวจที่สถานพยาบาล และการตรวจนอกสถานที่ก็ยังคงมีความเส่ียง จึงมีการเล่ือน 
การตรวจสุขภาพประจ�าปีออกไปก่อน 

4.2 สวสัดกิารพนกังาน เช่น  สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล (ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก ทนัตกรรม สายตา) ห้องพยาบาล การประกนัชวิีต 
และอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ  (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา 
บตุร หรอืคูส่มรสทีช่อบด้วยกฎหมายของพนกังานเสยีชวีติ  เงนิช่วยเหลอืกรณพีนกังานสมรส กรณพีนกังานอุปสมบท เป็นต้น)

4.3 จัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและสิทธิประโยชน์ในการท�าธุรกรรมอื่น ๆ กับธนาคารส�าหรับพนักงาน
4.4 สนับสนุนและให้ความรู้ในการลงทุนทางการเงิน การบริหารภาษี การเก็บออมของพนักงานเพ่ืออนาคต โดยเชิญตัวแทน 

จากสถาบันการเงินมาบรรยายเร่ืองการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

4.5 มีการและจัดส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการอบรม จ�านวน 21 หลักสูตร (302.5 ชั่วโมง) ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานทั้งในทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้านวิชาชีพ และการท�างานเป็นทีม ซึ่งการอบรม
พนักงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน
• พนักงาน Back Office ได้รับการอบรมจากหลักสูตรต่างๆ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 7 ชั่วโมง/คน/ปี
• พนักงาน Front  Office ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมในลักษณะ On the Job Training กล่าวคือ เป็นการพัฒนาพนักงาน

ในลกัษณะการถ่ายทอดตวัต่อตวั โดยหัวหน้างานจะชีแ้นะ ส่ังสอน ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคนคิต่างๆ ให้แก่พนกังานโดยตรง 
มากกว่าการจัดหลักสูตรอบรม ซึ่งมีข้อดีมากกว่าคือได้ฝึกในสถานการณ์จริง ท�าให้เข้าใจกระบวนการท�างาน สามารถ 
รับรู้และแก้ไขปัญหาได้ดี แต่ไม่สามารถเก็บตัวเลขเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมได้ชัดเจน 

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

4.7 พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ การกระท�าทุจริต รวมถึงการกระท�า 
ผดิกฎหมาย นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธรุกิจ ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระ ทาง E-mail 
ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com  เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ในกรณีพิเศษให้พนักงาน โดยจะพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ 
ตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีท่ีเกิดอุทกภัยหนักที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือ จัดที่พักในที่ท�างานให้ 
เป็นต้น 

 บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความส�าคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังที่ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ไว้ในจรยิธรรมว่าด้วยเรือ่งความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน เพ่ือให้ผูบ้รหิารและพนกังานได้รบัความปลอดภัย
ทั้งต่อชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีการด�าเนินการเพื่อดูแลพนักงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดังนี้
1) มีการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้พนักงานทั้งหมด
2) เพื่อความปลอดภัยและเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทางมาท�างานยังส�านักงานของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดท�า

นโยบาย Work Form Home ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา และควบคุมปริมาณพนักงานที่ยังจ�าเป็น 
ต้องเข้ามาท�างานยังส�านักงาน 

3) จัดท�าประกันสุขภาพแบบ เจอ จ่าย จบ ให้กับพนักงานทั้งหมด 
4) จัดหา ATK ให้พนักงานตรวจเป็นประจ�า ส�าหรับพนักงานที่จ�าเป็นต้องมาท�างานยังส�านักงาน หรือพนักงานท่ีม ี

ความเสี่ยงสูง
5) พนักงานสามารถเบิกค่าตรวจ RT-PCR ได้ หากพนักงานเป็นผู้มีความเส่ียงสูง เพื่อคัดกรองและเข้ารับการรักษา 

ต่อไป

   ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีการด�าเนินการเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนี้
1) ฉีดยาฆ่าแมลงในส�านักงานทุกเดือน เพื่อป้องกันแมลงซึ่งสร้างความสกปรก และเป็นพาหนะน�าเชื้อโรค
2) ฉีดพ่นยาค่าเชื้อไวรัสในส�านักงานทุกอาทิตย์ เพื่อป้องกันและขจัดเชื้อโรค
3) จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบปรับอากาศของอาคาร
4) จัดอบรมเรื่องการซ้อมอพยพหนีไฟ และการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคารเบี้องต้นให้แก่พนักงานเป็นประจ�าทุกป ี 

ที่อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
5) จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมืออาชีพ

ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ไม่พบการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
ใด ๆ จากการท�างานของพนักงาน

5.	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจ 

อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จัดหาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและบริการที่ให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเพียงพอต่อ 
ความต้องการในราคายุติธรรมเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ดังก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและ 
ผู้บริโภคไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ โดย
5.1  มกีารเปิดเผยรายละเอยีดข้อมลูของสนิค้าและบรกิารไว้อย่างครบถ้วนชดัเจน ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค และสามารถคนืได้ 

หากสินค้าช�ารุด หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับฉลาก ค�าโฆษณา หรือคืนตามเงื่อนไขปกติทางการค้าปกติตามประเภทธุรกิจนั้น  
โดยมเีงือ่นไข วธีิการ และช่องทางการรบัเปล่ียน หรอืรบัคืนสินค้าทีห่ลากหลาย ขึน้อยูก่บัลักษณะการกระจายสินค้า ตวัอย่าง 
ในการรับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้า
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5.2 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันพัฒนาสินค้าและบริการทุกประเภทเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกคน และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง

5.3 กลุ่มบริษัทฯ ค�านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส�าคัญ จึงก�าหนดมาตราการรองรับในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง อาทิ  
การแสดงคอนเสร์ิต บรษิทัฯ จะมแีผนและซกัซ้อมรบัมอืต่อเหตกุารณ์รนุแรงต่าง ๆ  ไว้เป็นขัน้ตอน เช่น กระจายก�าลงัพนกังาน
เพื่อดูแลผู้ชม และหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ก็จะน�าผู้ชมไปยังที่ปลอดภัย พร้อมท�าประกันวินาศภัย

5.4 กลุ่มบริษัทฯ มีการท�าฐานข้อมูลลูกค้า สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนลด สิทธิพิเศษ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งมี
ระบบรักษาความลับข้อมูลอย่างปลอดภัย ไม่มีการส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

5.5 ด้วยธรุกจิทีห่ลากหลายและมฐีานลกูค้ามากมาย กลุม่บรษิทัฯ จงึจดัตัง้ Call Center เพือ่ให้บรกิารในการแนะน�า ดแูล ชีแ้จง 
ข้อสงสัย รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าและผู้สนใจ นอกจากกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดช่องทางบริการอื่น  
เช่น ทาง E-mail ทางไปรษณีย์ ตามความสะดวกของลูกค้า

5.6 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงก�าไรเท่าน้ัน แต่ยังค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม จึงได้มีการน�าความเชี่ยวชาญของกิจการมาช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม เพื่อสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคมไปพร้อมกัน

6.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องที่ส�าคัญในด้านต่าง ๆ โดยเข้าไปเป็น 

ผู้ด�าเนินการ ผู้จัด หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสังคมที่ส�าคัญ ๆ ดังนี้
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“โครงการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์”

• ศลิปินแกรมมี	่และบรษิทัในเครอื	ได้แก่ ลลุา	กนัยารตัน์ พร้อมด้วย 
นักแสดงสังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี ลี	ฐานัฐพ์ และ ปลื้ม	ปุริม เชิญชวน
เทีย่วงาน “เพือ่นพึง่ (ภาฯ) 2564” “พึง่พาเพือ่ก้าวต่อ เพราะเพือ่น
ไม่ทิง้กนัในยามยาก” จดัโดย มลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสสร้างงาน  
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน โดยสามารถเท่ียวงาน 
ในรูปแบบ ออนกราวด์ ช้อปสินค้าร้านพึ่งพา สินค้าช่วยชุมชน  
ชมนิทรรศการ และเที่ยวงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน www. 
เพื่อนพึ่งพา.com

• ศิลปินแกรมมี่	 ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ โครงการ	 
“ทูบีนัมเบอร์วัน” โดยมี ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์
ประธานโครงการ จัดกิจกรรมคอนเสิร ์ตทูบี 
นัมเบอร์วัน ในจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศ เพื่อเป็น 
การกระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของเยาวชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติด และใช ้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพือ่ห่างไกลจากยาเสพตดิ 
จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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• ศลิปินแกรมมี	่ได้แก่ ฮาย	ชติุมา และอสิร์	อสิรพงศ์	ร่วมคอนเสร์ิต	
“คิดถึงพ่อ” สานต่องานสังคมสงเคราะห์ ผ่านระบบออนไลน ์
สตรีมม่ิง ของเพจสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร เพือ่ร่วมรณรงค์หาทนุช่วยเหลอืคนพกิาร 
ผู ้ด ้อยโอกาส และผู ้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน 
ทั่วประเทศ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

• ศลิปินแกรมมี	่และบรษิทัในเครือ ได้แก่ 
ต่าย	อรทัย,	เต๋า	ภูศิลป์,	ตรี	ชัยณรงค์,	
ล�าเพลิน	วงศกร,	 เบลล์	นิภาดา, และ
ศิลปินจีเอ็มเอ็มทีวี ได้แก่ มิกซ	์สหภาพ,	
เอร์ิท	พริพฒัน์,	ภวูนิ	ภวูนิทร์	และปอนด์	
ณราวชิญ์	ร่วมรณรงค์เชญิชวนประชาชน
ร่วมเป็นผูใ้ห้ “แบ่งปันส่วนเกิน	เติมเต็ม
ให้ผู้ที่ขาด	ร่วมบริจาคใน	วันมหิดล” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมส�านึกใน
พระมหากรณุาธคุิณ สมเดจ็พระมหิตลา 
ธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน
ของไทย” 

• บรษิทั	จเีอม็เอม็	แกรมมี	่จ�ากดั	(มหาชน)
มอบเงินจ�านวน 400,000 บาท จากการ
สนับสนุนของผู ้ฟัง กรีนเวฟ เพื่อติดตั้ง 
SOLAR ROOFTOP ให้ “โครงการ	 77	 
โรงพยาบาลไฟจากฟ้า” โดยมี นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ นายสพุฒันพงษ์ 
พนัธ์มเีชาว์ รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพลงังาน ร่วมรบัมอบ
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• ศลิปินแกรมมี ่ได้แก่ ไมค์	ภริมย์พร,	ต่าย	อรทยั,	หญงิล	ีศรจีมุพล, 
ไผ่	พงศธร,	เปา	เปาวล,ี	เต๋า	ภศูลิป์,	มนต์แคน	แก่นคนู,	เอิน้ขวญั 
วรัญญา,	เบลล์	นิภาดา,	ล�าเพลิน	วงศกร,	มีนตรา	อินทิรา,	อิสร์	
อิสรพงศ์	และข้าวทิพย์	 	ธิดาดิน เชิญชวนประชาชนร่วมท�าบุญ
บริจาคโลหิตส�ารอง เพื่อใช้รักษาชีวิตของผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ผ่านโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน�้าใจ	 ด้วยการให้โลหิต”  
โดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

• ศิลปินแกรมมี	่ และบริษัทในเครือ ได้แก่	 โอม	ภวัต และฟ้า	
ยงวร	ีร่วมงานแถลงข่าว งานเทยีนส่องใจ เนือ่งในวนัเอดส์โลก 
“ยตุคิวามเหลือ่มล�า้	ยตุเิอดส์” โดย ศนูย์วจิยัเอดส์ สภากาชาด 
ไทย ในฐานะพรเีซน็เตอร์วนัเอดส์โลก ประจ�าปี พ.ศ. 2564 เพือ่ 
กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้เกดิความตระหนักถงึปัญหาเอดส์ 
และให้ความส�าคัญในการร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา  
รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ ลดการตีตรา และลดการรังเกียจ
กีดกันผู้ติดเชื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี 

• ศิลปินแกรมมี่	 และบริษัทในเครือ ได้แก่ เปา	 เปาวลี,	 เต๋า	ภูศิลป์,	มัจฉา	 โมซิมันน์,	 โจอี้	 ภูวศิษฐ์,	ดีเจพุฒ	พุฒิชัย,	ดีเจแคน	อติรุจ  
จากเอไทม์ รวมถึง เต	 ตะวัน,	 นิว	 ฐิติภูมิ นักแสดงจากจีเอ็มเอ็มทีวี ร่วมรณรงค์เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”	 26	 มิถุนายน  
โดยรณรงค์ให้คนไทย ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

• ศลิปินแกรมมี	่และบรษิทัในเครือ ได้แก่ เปา	เปาวล,ี	เต๋า	ภศูลิป์,	
อสิร์	อสิรพงศ์,	ข้าวทพิย์	ธดิาดนิ และนกัแสดงจเีอม็เอม็ทวี ีได้แก่ 
คริส	พีรวัส	และฟ้า	ยงวรี เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค เพื่อรับ 
เข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี พ.ศ. 2564 รายได้สมทบทุน
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ChulaVRC) 
และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก 
สภากาชาดไทย และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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• ศลิปินแกรมมี	่และบรษิทัในเครอื ได้แก่ ครสิ	พรีวสั,	เอเจ	ชยพล 
และเจเจ	ชยกร	ร่วมรณรงค์	“น�า้บาดาลสะอาด	ปลอดภยั	ใกล้ตวั”
เพ่ือสร้างจติส�านกึ สร้างการรบัรูใ้ห้คนรุน่ใหม่ รูค้ณุค่าของทรพัยากร 
น�้าบาดาล 

• ศลิปินแกรมมี ่และบรษิทัในเครอื ได้แก่	 นวิ	 
ฐติภิมู,ิ	 อ้าย	สรลัชนา,	ทอย	ปฐมพงศ์,	 ไซซี	 
อภชิญา,	 ฟิล์ม	รชานนัท์,	ซิง	หฤษฎ์,	 เจนนี	่
ปาหนัน,	สุดา	ชื่นบาน,	ฝน	ธนสุนทร,	ศุกล	
ศศิจุลกะ,	 เนปาล	จิตรานนท์	ร่วมแสดงซีรีส์
วัยรุ ่นสะท้อนสังคม “The Comments  
ทุกความคิดเห็น..มีฆ่า” ภายใต้ “โครงการ 
นิ้วคม	 Stop	 Cyberbullying” ที่สะท้อน 
ถึงปัญหาของการไซเบอร์บูลลี่ เพ่ือให้สังคม 
ได้ตระหนักและยุติปัญหาเหล่านี้   

• ศลิปินแกรมมี	่และบรษิทัในเครอื ได้แก่ พลพล	พลกองเสง็,	เปา	เปาวล,ี	เต๋า	ภูศิลป์,	
นนน	กรภัทร์,	ต้ัม	วราวธุ และฟรอยด์	ณฏัฐพงษ์ ร่วมถ่ายทอดสาระความรูเ้รือ่งพฒันา 
ปรับปรุงดิน ในแคมเปญ “ดินด	ีชีวีมั่นคง” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป 
และคนรุ่นใหม่ สามารถน�าเคล็ดลับความรู้ไปปรับใช้ให้เห็นผล และเกิดประโยชน์  
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

• ศลิปินแกรมมี	่และบรษิทัในเครือ ได้แก่ 	ตัม้	วราวธุ,		ดาว	ณัฐภสัสร
และอินเตอร์	 รุ่งรดา ร่วมรณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตส�านึกให้
เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ ผ่านรายการซิทคอม “เด็กไทยใจซื่อสัตย์” รายการ 
วาไรตี้บันเทิง ที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป เพือ่ส่งเสรมิสงัคมไทยไร้การทจุริตอย่างยัง่ยนื
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โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน

• ไพบูลย์	 ด�ารงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิด�ารงชัยธรรม มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย  
ทีต่ัง้ใจเรียน มคีวามประพฤตดิ ีกจิกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ในการศกึษา ภายใต้โครงการ “ทนุสร้างคน สร้างบณัฑติ” รุน่ท่ี 20/2564 

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา พร้อมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กก�าพร้าในความ 
อุปถัมภ์ของพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ณ สถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้าวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม

• ศิลปินแกรมม่ี ได้แก่ เปา	
เปาวลี ได้รับเลือกศิลปิน
ตัวแทนประเทศไทย ร่วม
คอนเสิร์ตออนไลน์ ASEAN	
-	Japan	Music	Festival	
prayer for peace เพือ่การ 
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศในกลุ ่มอาเซียน 
แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดี 
พร้อมกับส่งเสริมเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม พร้อม
ส่งก�าลังใจให้ทัว่โลกผ่านพ้น
วิกฤตโควิด-19

• ศลิปินแกรมมี ่ได้แก่ วง	“ASIA7” ร่วมแสดงในเทศกาลสดุยิง่ใหญ่ 
“Seoul	Friendship	Festival	2021” จดัโดยกรงุโซล  สาธารณ-
รัฐเกาหลี ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซล 
ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชาติ

รางวัลที่ศิลปินได้รับ

• ศิลปินแกรมมี่ รับรางวัล เพชรในเพลง เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ส�าหรับปีนี้ผลงานเพลงของแกรมมี่ ได้แก่ 

1. เบิร์ด	ธงไชย ได้รับรางวัลประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย จากเพลง “ให้โลกได้เห็น (น�้าใจคนไทย)”
2. ครูสลา	คุณวุฒิ ได้รับรางวัลประเภทผู้ประพันธ์ค�าร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จากเพลง “แรงก้อนสุดท้าย” 
3. มนต์แคน	แก่นคูน ได้รับรางวัลประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จากเพลง “แรงก้อนสุดท้าย” 
4. หนุ่ม	 กะลา ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทผู้ประพันธ์ค�าร้องเพลงไทยสากล และรางวัลประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย  

จากเพลง “ลม”
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• ศลิปินแกรมมี	่และบรษิทัในเครือ ได้แก่ มกุ	วรนษิฐ์	และ	ล�าเพลนิ 
วงศกร ได้รับรางวัล “ลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
ประจ�าปี พ.ศ. 2564” ในฐานะศิลปิน นักร้อง นักแสดง จาก 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ศิลปินแกรมมี่ ได้แก่ มิกซ์	 สหภาพ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 
แห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนท่ีป้องกันปัญหา
สังคม และ อิสร์	อิสรพงศ์	 ได้รับรางวัลบุคคลผู้ท�าคุณประโยชน์
ต่อเดก็และเยาวชน สาขาสือ่มวลชนเพือ่เด็กและเยาวชนทีป้่องกนั
ปัญหาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. 2564  
จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

• พลอากาศตรี	 นายแพทย์สันติ	 ศรีเสริมโภค	 รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 รับมอบเงินสมทบทุนเพื่อดูแลการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ประชาชน จาก บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	

• ดร.	 สาธติ	 ปิตเุตชะ	 รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
รบัมอบน�า้ยาฆ่าเชือ้ส�าหรบัน�าไปใช้สนับสนนุงานด้านสาธารณสขุ
ต่างๆ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 เป็นเงิน 
200,000 บาท จาก บรษิทั	จีเอม็เอม็	แกรมมี	่จ�ากดั	(มหาชน) 

• พลอากาศเอก	 แอร์บูล	 สุทธิวรรณ	 ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
พร้อมด้วย พลอากาศเอก	 สุรพล	 พุทธมนต์	 รองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ รับมอบน�้ายาฆ่าเช้ือเพื่อให้กองทัพอากาศน�าไปใช้
เป็นสาธารณประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควดิ-19 เป็นเงนิ 400,000 บาท จาก บรษิทั	จเีอม็เอม็	แกรมมี่ 
จ�ากัด	(มหาชน) 
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• พล.ต.อ.	ด�ารงศกัดิ	์กติตปิระภสัร์	รองผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ
รับมอบน�้ายาฆ่าเชื้อน�าไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควดิ-19 เป็นเงิน 500,000 บาท  
จาก บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	

• พลตรี	 สุรศักดิ์ 	 ถนัดศีลธรรม	 ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย	 พลตรี	 ดุสิต	 จันทยานนท์	 
ผู ้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก รับมอบน�้ายาฆ่าเช้ือเพ่ือน�าไปใช้ 
เป็นสาธารณประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  
โควดิ-19 เป็นเงนิ 200,000 บาท จาก บรษิทั	จเีอม็เอ็ม	แกรมมี ่
จ�ากัด	(มหาชน) 

• บรษิทั	จเีอม็เอ็ม	แกรมมี	่จ�ากดั	(มหาชน) มอบน�า้ยาฆ่าเชือ้ ร่วมป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั โควดิ-19 แก่ รพ.ศริริาช,	รพ.จฬุาลงกรณ์,	
รพ.รามาธิบดีฯ,	โรงพยาบาลเด็ก และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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• บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน) และ เป๊ก	ผลิตโชค	อายนบุตร ร่วมบริจาคสมทบทุน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง
จากการจ�าหน่ายน�้าหอมคอลเลกชันพิเศษ COLOUR SOUL BREATH BY PALITCHOKE ให้กับ 4 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ  
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ศิริราชมูลนิธิ , มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด - 19 ในโครงการต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 

• บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 แกรมมี	่ จ�ากัด	 (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
มีนโยบายในการเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับศิลปิน 
นักร้อง นักแสดง ดีเจ โปรดิวเซอร์ พนักงานทุกคน และฟรีแลนซ์
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน เพื่อเร่งสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย 
สร้างความม่ันใจให้กลุ่มธุรกิจ ช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทาง 
การแพทย์ และเป็นการสร้างภมูคุ้ิมกนัหมูแ่ก่ประชาชนในประเทศ 
โดยได้ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ทั้งจากการ 
ลงทะเบียนออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และจองสิทธิ
ประกันตน ม.33 ผ่านระบบออนไลน์ E- Service ของส�านักงาน
ประกันสังคม 
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โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางสังคม	
คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และไม่เคยกระท�าการฝ่าฝืนในกฏหมายที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบทางสังคม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
กลุ่มบริษัทฯ และศิลปิน ได้ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้เด็กตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เป็นก�าลังใจ 
ให้ทหารกล้า เป็นต้น ตามที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยง 
ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ ก�าหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันที่เหมาะสมกับความเส่ียงที่ประเมินได้ วิธีวัดความส�าเร็จ  
ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดขึ้น 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
บรษิทัฯ ก�าหนดให้มแีนวปฏิบตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติและคอร์รปัชัน่ สรปุได้ 
ดังนี้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานส�าคัญต่างๆ เช่น ระบบ

การขายและการตลาด การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดท�าสัญญา ระบบการจัดท�าและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การช�าระเงิน 
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไข 
ที่เหมาะสม

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท�าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบาย
ในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก�าหนด
บทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้ง 
ผลการด�าเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอ�านาจทราบ
ตามล�าดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชั่น แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน 
อย่างสม�่าเสมอ 

2. จดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง การก�ากบัดูแลกจิการ และให้ข้อเสนอแนะ
อย่างต่อเน่ือง โดยด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน 
ผลการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การน�ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุง
มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างสม�่าเสมอ โดยน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ อย่างทันเวลาและสม�่าเสมอ

4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือ 
การกระท�าซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ รวมถงึการฝ่าฝืนการกระท�าผดิกฎหมาย
หรือจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่ หรอืข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน 
หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ



ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับมาตรการปิดเมืองบางส่วน
และการงดจดักจิกรรมทีม่กีารรวมตัวของคนจ�านวนมาก ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2564 บรษิทัฯ ยงัคงไม่สามารถด�าเนนิธุรกจิได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
ท�าให้บริษัทฯ มีรายได้จากการด�าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ ธุรกิจบริหารศิลปิน 
และธุรกิจโชว์บิซ (คอนเสิร์ตและ เฟสติวัล) ในขณะที่ธุรกิจดิจิทัลมิวสิคและการขายสิขสิทธ์ิสามารถท�ารายได้สูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยรายได ้
ดิจิทัลมิวสิคยังคงสามารถเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และปัจจุบันเป็นที่มารายได้ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมธุรกิจเพลง ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินผลกระทบ 
ทางการเงิน ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถประมาณการและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเหมาะสม เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

ผลกำรด�ำเนินงำน
รายได้รวมในปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ 4,215.4 ล้านบาท ลดลง 816.6 ล้านบาทจากปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 16.2 ในขณะที่รายได้จากการ 
ขายสินค้า การให้บริการ และค่าลิขสิทธ์ มีจ�านวน 3,835.4 ล้านบาท ลดลงในจ�านวนร้อยละ 22.9 จากปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2564 
มีการบันทึกก�าไรพิเศษจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจ�านวน 89.6 ล้านบาท จากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากการลงทุน 
ในหุ้น บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) หรือ (“KISS”) และ การบันทึกก�าไรเสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนในการร่วมค้า 
จ�านวน 234.9 ล้านบาท จากการปรับส่วนต่างภายหลังการ IPO ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ (“ONEE”)  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ โดยผลการด�าเนินงานในแต่ละธุรกิจสามารถสรุปได้ดังนี้

1)	รายได้จากธุรกิจเพลง ประกอบด้วยธุรกิจการจ�าหน่ายสินค้าเพลง ธุรกิจดิจิทัลมิวสิค ธุรกิจการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ธุรกิจโชว์บิซ 
และบริหารศิลปิน และธุรกิจสินค้าศิลปิน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเพลงจ�านวน 1,816.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
47.4 ของรายได้จากการด�าเนินงานทั้งหมด บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเพลงลดลงร้อยละ 34.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งรายได้ 
ที่ลดลงมาก ส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจโชว์บิชและบริหารศิลปิน เนื่องจากภาวะวิกฤติโรคระบาด โควิด-19 และรัฐบาลมีมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว ส่งผลให้บรษิทัฯ ไม่สามารถจัดกจิกรรมทางธรุกจิได้อย่างปกต ิส่งผลให้ในปีนีไ้ม่มกีารบันทกึ
รายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟสติวัล ในขณะที่ธุรกิจดิจิทัลมิวสิคและการขายสิขสิทธิ์สามารถท�ารายได้สูงขึ้น 
กว่าปีก่อน โดยรายได้ดิจิทัลมิวสิคยังคงสามารถเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และปัจจุบันเป็นที่มา
รายได้ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมธุรกิจเพลง

2)	รายได้จากธุรกิจโฮมช้อปป้ิง เท่ากบั 1,316.6 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.3 ของรายได้จากการด�าเนนิงานทัง้หมด บริษัทฯ 
มีรายได้จากธุรกิจโฮมช้อปปิ้งลดลงร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย 
ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์  โควิด-19 และภาวะการแข่งขันในตลาดโฮมช้อปปิ้งและอีคอมเมิร์ซที่สูงขึ้น

3)	รายได้จากธุรกิจภาพยนตร์ ในปี พ.ศ. 2564 จ�านวน 239.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปี พ.ศ. 2564 
มีรายได้ Box Office จากภาพยนตร์ 1 เรื่อง คือ “ร่างทรง” ในขณะที่ปี พ.ศ. 2563 มีรายได้การขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ให้กับ 
สตรีมมิ่ง และดิจิทัลแพลตฟอร์มสูงกว่าการรับรู้รายได้ส่วนนี้ในปี พ.ศ. 2564

4)	รายได้จากธุรกิจกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม “จีเอ็มเอ็ม แซท” มีรายได้ 273.1 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 29.0 
โดยมีสาเหตุหลักจากมาตรการ Work from home ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น และส่งผลบวกต่อธุรกิจจัดจ�าหน่าย
กล่องรับสัญญาณทีวีให้มียอดขายมากกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด

5)	รายได้อื่นๆ ในปี พ.ศ. 2564 มีจ�านวน 190.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.1 จากปีก่อน เนื่องจากในปี พ.ศ. 2564 มีการ 
บันทึกส่วนแบ่งรายได้ค่าโฆษณาจากธุรกิจดิจิทัลทีวีช่อง GMM25 ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2563 มีการบันทึกรายได้ส่วนนี้เข้ามา 
ในเดือนธันวาคม เท่านั้น

• ต้นทุนขายและบริการ	 ในปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ 2,176.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.6 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุน 
ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง โดยสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการด�าเนินงานทั้งหมดในปีนี้เท่ากับร้อยละ 56.7 ลดลงเมื่อเทียบ
จากปีก่อนที่ร้อยละ 63.0

• ก�าไรขั้นต้น ลดลงร้อยละ 9.7 จาก 1,837.2 ล้านบาท เป็น 1,659.3 ล้านบาท ขณะที่อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.0  
เป็นร้อยละ 43.3 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 สะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชดเชยกับรายได้ที่ลดลง
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• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม อยู่ที่ 1,732.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.9 เมื่อเที่ยบกับปีก่อนที่ 2,402.6 ล้านบาท  
โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ถูกบันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 437.7 ล้านบาท  
ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากการด�าเนินธุรกิจปกติในปี พ.ศ. 2564 มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 
ที่สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง

• ในปี	พ.ศ.	2564	มีผลก�าไร เท่ากับ 497.1 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 383.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2563 ที่มีผลขาดทุนเท่ากับ  
175.4 ล้านบาท เนื่องจากรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างในกิจการร่วมค้า

ธุรกิจกำรลงทุน
ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเท่ากับ 270.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 33.2 ที่มีผลก�าไรจ�านวน 
405.4 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ (“ONEE”) 
และ กลุม่บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากดั ในขณะทีปี่ พ.ศ. 2564 ภายหลงัการปรบัโครงสร้างไม่มกีารรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากกลุ่มบรษัิท 
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด แล้ว นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ภายหลังจากกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด 
(มหาชน) ช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้ว ได้ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัท  
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 31.27 เป็นร้อยละ 25.02

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ณ 31 ธันวาคม 2564

1) สินทรัพย์
ณ 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 5,058.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 817.0 ล้านบาท จาก 31 ธนัวาคม 2563 ทีจ่�านวน 4,241.8 
ล้านบาท โดยมีรายการที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 563.3 ล้านบาท ลดลง 164.4 ล้านบาท จากสิ้นปี พ.ศ. 2563 ที่ 727.7 ล้านบาท 
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ�านวน 801.0 ล้านบาท ลดลง 111.4 ล้านบาท จากส้ินปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 912.4 ล้านบาท  

สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง
• เงินลงทุนในการร่วมค้า มีจ�านวน 866.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 578.6 ล้าน จากสิ้นปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 288.3 ล้านบาท โดยมี 

สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) และ ส่วนใหญ่จากการเพิ่ม 
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จ�ากัด และ บริษัท โอทู คิส จ�ากัด

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีจ�านวน 383.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.0 ล้านจาท จากสิ้นปี พ.ศ. 2563 ที่ 300.7 ล้านบาท 
• ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มีจ�านวน 422.6 ล้านบาท ลดลง 57.7 ล้านบาท จากสิ้นปี พ.ศ. 2563 ท่ี 480.3  

ล้านบาท จากการตัดจ�าหน่ายต้นทุนค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ช่อง GMM25 ภายใต้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

2) หนี้สิน
กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 จ�านวน 3,576.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 292.5 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจ�านวน 
3,284.0 ล้านบาท โดยมีรายการที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร จ�านวน 800.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 750.0 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�านวน 1,252.6 ล้านบาท ลดลง 82.0 ล้านบาท สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง
• รายได้รับล่วงหน้า จ�านวน 219.8 ล้านบาท ลดลง 161.3 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี พ.ศ. 2563 ที ่381.2 ล้านบาท จากยอดขายทีล่ดลง
• เงินกู้ยืมระยะยาวท้ังส่วนท่ีจะถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  

ลดลงจ�านวน 74.1 ล้านบาทจาก 697.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาเป็นจ�านวน 623.7 ล้านบาท 
• หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งส่วนที่จะถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี และหน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 

หนึ่งปี มีจ�านวน 341.2 ล้านบาท ลดลง 46.9 ล้านบาท จากสิ้นปี พ.ศ. 2563 ที่ 388.1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)70



3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,482.4 ล้านบาท สูงข้ึนจากปีก่อน 524.5 ล้านบาท สืบเน่ืองจากผลก�าไร 
ระหว่างปี ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นคงที่จาก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ระดับ 1.19x ซึ่งหากไม่รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) จะอยู่ที่ 0.96x

สภาพคล่องและกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ�านวน 563.3 ล้านบาท ลดลง 164.4 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน 100.7 
ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 621.2 ล้านบาท ขณะท่ีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 559.8  
ล้านบาท

4) อัตราส่วนที่ส�าคัญในปี พ.ศ. 2564
2564 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.84 1.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.30 0.54
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า* (เท่า) 11.70 10.46
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31 35
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ* (เท่า) 10.01 15.81
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 36 23
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้* (เท่า) 2.03 2.98
ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 180 122
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน) (113) (64)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร	(Profitability	Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 43.26 36.95
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (ร้อยละ) (0.53) (10.03)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (ร้อยละ) 80.60 (66.52)
อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 11.79 (3.49)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ) 45.33 (17.56)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* (ร้อยละ) 10.69 (4.43)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร* (ร้อยละ) 364.41 (0.25)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์* (เท่า) 0.91 1.27

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.41 3.43
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) (0.28) 7.11
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) (0.09) 0.59

ข้อมูลต่อหุ้น	(Per	Share)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.67 1.01
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อหุ้น (บาท) 0.61 (0.21)
เงินปันผลต่อหุ้น** (บาท) - 0.20

* ใช้วิธีการค�านวณแบบหาค่าเฉลี่ย ** เงินปันผลต่อหุ้นใช้เกณฑ์ accrued

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 71



5) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพขยายเข้าสู่ทุกตลาด และผ่านช่องทางในทุกรูปแบบ สอดคล้องกับการเติบโต
ของตลาดดิจิทัลแพลตฟอร์มท้ังในและต่างประเทศล้วนสร้างโอกาสให้ธุรกิจผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพอีกมาก ท่ามกลางความไม่แน่นอน 
ของสภาวะเศรษกจิและสถานการณ์โรคระบาดทีย่งัเกดิข้ึนทัว่โลก บริษทัฯ ได้พฒันากลยทุธ์เพือ่รกัษาความเป็นผูน้�าและนวัตกรรมในธรุกจิเพลง 
เช่น การมุ่งสร้างฐานรายได้ดิจิทัลมิวสิคที่มีความผันผวนน้อยและเติบโตได้แม้เจอสถานการณ์โรคระบาด, การสร้างนวัตกรรมในการท�าธุรกิจ
โชว์บซิตามมาตรการทีร่ฐัก�าหนดเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ข้าชมและทมีงาน และสามารถประเมนิความส�าเรจ็ของเพลงด้วยดชันชีีว้ดัความนยิม
ได้อย่างชัดเจน คาดว่าในปี พ.ศ. 2565 มูลค่ารวมของตลาดโฆษณาจะไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการอาจมีการชะลอการใช้
งบโฆษณาสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ภาพรวมของสภาพคล่องและกระแสเงินสด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 ยังอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึง
ฐานะการเงินที่เข้มแข็งของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยข้างต้นเป็นเพียงการเน้นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
ดังนั้นจึงควรใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ในงบการเงินประจ�าปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)72



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 73

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
1. ข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัทฯ”)
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 :		50	อำคำรจีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	เพลส	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)		

	 แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนำ	กรุงเทพมหำนคร	10110	
ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจดำ้นบันเทิงและสื่อ
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 บมจ.	0107537000955
โทรศัพท์	 :	 0	2669	9000
โทรสำร	 :	 0	2669	9009
โฮมเพจบริษัท	 :	 http://www.gmmgrammy.com
ทุนจดทะเบียน	 :	 819,949,729	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	819,949,729	หุ้น	มูลคำ่หุ้นละ	1	บำท		

	 (ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2564)
ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่ำ	 :	 819,949,729	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	819,949,729	หุ้น	มูลคำ่หุ้นละ	1	บำท	
	 	 (ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2564)

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้น	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 93	ชั้น	14	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหำนคร	10400
	 โทรศัพท	์0	2009	9000	โทรสำร	0	2009	9992
ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
	 อำคำรเลครัชดำ	ชั้นที่	33	เลขที่	193/136-137	ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่	กรุงเทพมหำนคร	10110
	 โทรศัพท์	0	2264	9090		โทรสำร	0	2264	0789-90	
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 บริษัท	วีระวงค์,	ชินวัฒน์	และ	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด
	 อำคำรเมอร์ควิรีท่ำวเวอร์	ชัน้	22	เลขที	่540	ถนนเพลนิจติ	แขวงลมุพนิ	ีเขตปทมุวนั	กรงุเทพมหำนคร	10330
	 โทรศัพท์	0	2264	8000	โทรสำร	0	2657	2222

2. ข้อพิพำททำงกฏหมำย
ในปี	2564	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ�ำนวนสูงกว่ำร้อยละ	5	ของส่วนของ	
ผู้ถือหุ้น	และคดีที่กระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	รวมถึงคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ	ณ	วันที่		
31	ธันวำคม	2564

3. ตลำดรอง
-	ไม่มี	-

4. สถำบันกำรเงินที่ติดต่อประจ�ำ
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
333	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบำงรัก	กรุงเทพฯ	10500
ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
1	ซอยรำษฎร์บูรณะ	27/1	ถนนรำษฎร์บูรณะ	แขวงรำษฎร์บูรณะ	เขตรำษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	10140	
ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
9	ถนนรัชดำภิเษก	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

http://www.gmmgrammy.com


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)74

การก�ากับดูแลกิจการ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึง ข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) ตามรายงาน Corporate Governance Assessment Report ซึ่งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างองค์กร
ให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนและสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้าง
ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นพื้นฐานให้บริษัทฯ พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อเกิดผลประโยชน์
สูงสุด น�าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการบูรณาการกับวิสัยทัศน์  
พนัธกจิ กลยทุธ์ และเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงคณะกรรมการบรษิทัเชือ่มัน่ว่าการด�าเนนิธุรกจิตามหลักบรรษทัภบิาลทีด่ ีจะเป็นระบบการบรหิาร
จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซ่ึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง 
เพิม่ความเชือ่มัน่ให้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย น�าไปสูก่ารสร้างความเจรญิก้าวหน้าในเชงิธรุกจิ และยกระดบัขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ชุมชน สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้จัดท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (ฉบับพกพา) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ 
และถือปฏิบัติ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การด�าเนินธุรกิจ  
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
(CG Code) ของ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของ (IOD) 
รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแลต่าง ๆ ท่ีอาจก�าหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7/2562 ซึ่งใช้ชื่อว่า “คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance 
and Business Ethics Manual หรือ คู่มือ CG)” 

ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่ติดตามและก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ รวมถึงเป็นผู้พิจารณา
ทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติทบทวนเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับหลักปฏิบัติตาม CG Code ในเรื่องใดที่บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการก�าหนด
เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้น�าไปปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทจะระบุเหตุผลและมาตรการทดแทน (ถ้ามี) ในมติคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ก�าหนดใน คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ สรุปได้ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและน�าหลักการก�ากับดูแลท่ีดีมาปรับใช้ในการ
ด�าเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 2. คณะกรรมการบรษิทัเคารพสิทธแิละปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 
ในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
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 3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมท้ัง
ก�าหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
 4. คณะกรรมการบริษทัก�าหนดนโยบายและจริยธรรมธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่เป็นแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย อาท ิผูถ้อืหุน้ 
ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 5. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณ ตลอดจนก�ากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม 
 6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
 7. คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้จัดท�างบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และ 
มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ 
 8. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูล 
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
 9. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญและ 
รายงานผลการปฏบิตังิานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึรายงานการปฏิบตังิาน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัทราบในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัทฯ
 10. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นต้น เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตังิาน
ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน�ามาแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน โดยน�าเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบ
 11. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
 12. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการจัดให้มีคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ท�าความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้ม ี
การปฏิบัติตาม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
ทกุคนทีจ่ะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏิบัตติามนโยบายและข้อปฏบิตัติามทีก่�าหนดในคูมื่อการก�ากบัดแูลกิจการทีด่แีละจรยิธรรมธรุกจิ
อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารในทุกระดับขององค์กรต้องรับผิดชอบ และให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดพึงปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่เข้าใจท่ัวทุกระดับ 
ในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โดยให้จัดท�าคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจน 
จัดอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องการก�ากับดูแลกิจการให้กับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ ท�าความเข้าใจ และ 
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซ่ือสัตย์ ระมัดระวังและมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้ม ี
ส่วนได้เสยีอืน่ รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ปลกูจิตส�านกึในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

ทัง้นี ้สามารถศกึษาข้อมลูด้านการก�ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ ได้จาก https://grammy-th.listedcompany.com 
/misc/cg-e-book/20191202-grammy-cg-manual-th.pdf

https://grammy-th.listedcompany.com/misc/cg-e-book/20191202-grammy-cg-manual-th.pdf
https://grammy-th.listedcompany.com/misc/cg-e-book/20191202-grammy-cg-manual-th.pdf
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นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ให้ประโยชน ์
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมายระยะยาว และหลักเกณฑ์ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาแนวทางการก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย 
แผนธุรกิจ งบประมาณ โดยมีหน้าที่แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบ
เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเลขานุการบริษัทเพ่ือรับผิดชอบในการด�าเนินการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแล 
และติดตามการท�างานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
(Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 1) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคน 
มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
 2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ 
และมีจ�านวนอย่างน้อย 3 คน
 3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่าง
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารกบักรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน (Executive Director) และในจ�านวนนีม้อีย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งคณะ ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก�าหนด
ของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทฯ
 2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 3) มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
 4) มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจน
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)  
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจ

คุณสมบัติ/นิยามของกรรมการอิสระ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 ได้รับทราบและเห็นชอบให้เปิดเผยนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน และมี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ากับดูแลประกาศก�าหนด กล่าวคือ
 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
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บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและ 
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผู้มอี�านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต ่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึงการท�า
รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในท�านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า
 6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ  รวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิาร
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทย่อย
 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
 10) ภายหลังได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมี 
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
เกินมูลค่าที่ก�าหนดตามข้อ 5) หรือ 6) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ กล่าวคอื 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด  
โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให ้
ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและน�าเสนอ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศก�าหนดตารางประชุมล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยมีการประชุมวาระปกติอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู ่
อย่างชัดเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา 

บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องท่ีจะน�าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�าคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระ 
การประชมุเรยีบรอ้ยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระทีจ่ะเสนอเรือ่งเข้าสู่วาระการประชมุ โดยเลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วน อาจแจ้งการ 
นัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมง โดยมีเลขานุการบริษัท  
เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ส�านักเลขานุการองค์กรได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสาร 
ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทด�าเนิน 
ไปอย่างราบร่ืน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุกหน่วยงานใช้อ้างอิงและยึดถือเป็น 
มาตรฐานในการจดัเตรยีมข้อมลูก่อนน�าส่งให้ส�านกัเลขานุการองค์กรรวบรวมน�าเสนอในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมแต่ละครัง้

ในการประชุมแต่ละคราวประธานท่ีประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลา 
การประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใด ๆ  ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุม
เพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ โดยจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่ 
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซ่ึงระบุวาระการประชุมท้ังหมดให้คณะกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 7 วนั โดยจะมกีารจดบนัทกึการประชมุทีม่รีายละเอยีดครบถ้วนชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมกีารจดัเกบ็ 
รกัษารายงานการประชมุท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดในรอบปี ทัง้นี ้ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบรษิทั มกีารประชมุรวม 7 ครัง้ โดยมกีารก�าหนดตาราง 
การประชุมไว้ล่วงหน้า และมีการเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น และ 
การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบรษิทัแต่ละท่านไว้ภายใต้หวัข้อ “1.2 การเข้าร่วมประชมุและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล”
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประชุมระหว่างกันเอง
ได้ตามความจ�าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยมอบหมายให้ผู้ 
ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ท�าการแจ้งผลสรุปจากการประชุมดังกล่าว ให้ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้รับทราบทุกครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
และฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

2. การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการ
ของบริษัท ดังนี้

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท
ก. กรณีคัดเลือกกรรมการรายใหม่
 ก.1. พิจารณาความเหมาะสมของจ�านวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่หลากหลาย (Board 

Diversity) โดยค�านึงถึงทักษะจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่สอดรับกับลักษณะธุรกิจของ 
บริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง 
และสามารถน�าพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ก.2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานก�ากับดูแล และบริษัทฯ ประกาศก�าหนด
 ก.3. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้น�า กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล  

มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการท�างานที่ไม่ด่างพร้อย

ข. กรณีต่ออายุกรรมการรายเดิม พิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมาขณะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ 
 ข.1. ได้ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ วาระการประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 ข.1. การอุทิศเวลาให้กับองค์กร และเข้าร่วมกิจกรรม / การประชุมต่างๆ 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะด�าเนินการดังนี้

1) จดัท�า Board Skill Matrix เพือ่ก�าหนดคณุสมบัตกิรรมการทีต้่องการสรรหา ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบรษิทั
2) พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส 

ดังนี้
 2.1) จากการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น 

 รับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 2.2) จากรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในท�าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered  

 Director)
 2.3) จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนด�าเนินการทาบทาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้ม่ันใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

4) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลท่ีผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือ 
ให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย 

 4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
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 4.2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงท้ังหมดตามข้อ 1 เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีง 
 ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 4.3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 
 หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินกว่าจ�านวนกรรมการ 
 ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

5) ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นท่ีนอกจากการครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายหรอืหน่วยงานก�ากบัดแูลก�าหนด เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบคุคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ท้ังนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจ 
ในธุรกิจที่ตรงความต้องการ เพื่อน�าเสนอผู้มีอ�านาจพิจารณา โดยการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นไปตามระเบียบอ�านาจ
อนุมัติและด�าเนินการ ดังนี้

 1) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ (ระดับ CEO) ต้องน�าเสนอให ้
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 2) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง (เจ้าหน้าที ่
 บริหารระดับ C-Level) เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

 3) การแต่งตัง้ผู้บรหิารระดบัต�า่กว่าข้อ 2) เป็นอ�านาจอนมุติัของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่และผูบ้รหิารระดบัรองลงไป แล้วแต่ 
 กรณี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีนโยบายและวิธีการ ดังนี้

1. ให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัทน�าเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ 
โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตร 
การอบรมกรรมการ รวมท้ังข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 
และการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งเป็นครั้งแรก

2. ให้ส�านักเลขานุการองค์กร อ�านวยความสะดวก หรือจัดโครงการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเก่ียวกับธุรกิจ เพื่อให้ 
กรรมการใหม่เข้าใจการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

แผนสืบทอดต�าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นความส�าคัญและสนับสนุนให้มีการจัดท�าและพัฒนาแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหาร 
ระดับสูง และผู้บริหารต�าแหน่งส�าคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ โดยเป็นการวางแผนพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมพร้อมเม่ือเกิดกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือต�าแหน่งว่างลง ซึ่งจะช่วยให้การ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด�าเนินการ 
ประสานงานและจัดเตรียมแผนสืบทอดต�าแหน่งในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้บริหารในต�าแหน่ง 
ที่มีความส�าคัญ และก�าหนดให้ท�าการรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสืบทอดต�าแหน่งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ เพื่อกระจายอ�านาจ หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ มีการถ่วงดุล และสอบทาน
การบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงมาโดยตลอดให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ  ของบริษัทฯ ตลอดจน
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประกาศหรือข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลต่าง ๆ โดยมีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการในการบริหาร
จัดการภายใต้ระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ ซึ่งฉบับล่าสุดนั้น ได้รับการอนุมัติปรับปรุงจากคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
 1. การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ ตลอดจนมกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีไ่ว้อย่างชดัเจน ตามระเบยีบอ�านาจอนมุตัแิละด�าเนนิการ ทีผ่่านการพจิารณาอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรรมการบริษัทท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
 2. การถ่วงดุลของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด�าเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
โดยไม่ถกูครอบง�า ตลอดจนมีความรบัผดิชอบในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ดังนี้

1. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ
 1) คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวม 

 บริษัทฯ แล้วไม่เกินจ�านวน 5 บริษัทจดทะเบียน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถ 
 อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 

 2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติ 
 หน้าที่กรรมการ

 
2. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท 

อืน่ได้ และส่วนใหญ่คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้ให้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บริษทัฯ ซึง่เป็นประโยชน์โดยรวมแก่บรษัิทฯ 
และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกต�าแหน่ง
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 ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไปรับต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นนอกเหนือ 
จากบริษัทที่อยู่ภายในกลุ่มบริษัท ให้การอนุมัติและการด�าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการท่ีผ่าน 
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.  การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ 
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก.ล.ต. ตลท. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม�า่เสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรม
ต่าง ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

รายชื่อ
กรรมการ ต�าแหน่ง

หลักสูตรจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (รุ่น) หลักสูตร

โดยสถาบันอื่น
CDC DAP DCP ACP AACP FND RCP

ดร.นริศ  
ชัยสูตร

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาฯ

3/2551 32/2548 82/2549 - 29/2561 19/2548 45/2562

นายสุวิทย์  
มาไพศาลสิน 

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาฯ
- กรรมการก�ากบัดแูลฯ

- - 12/2544 37/2554 - - -

นายชนิตร 
ชาญชัยณรงค์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ 

- - 52/2547 - - - - 1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่ 2/2549  
จัดโดย ตลท.

2. หลักสูตรการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ
นักบริหารระดับสูง  
รุ่นที่ 9/2554 (ปศส.9)  
จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 

3. หลักสูตร Advanced 
Management Program 
(AMP) รุ่นที่ 185/2556 
จัดโดย Harvard Business 
School Harvard 
University สหรัฐอเมริกา 

4. หลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรม 
ระดับสูง รุ่นที่ 19/2557 
จัดโดยสถาบันข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
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รายชื่อ
กรรมการ ต�าแหน่ง

หลักสูตรจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (รุ่น) หลักสูตร

โดยสถาบันอื่น
CDC DAP DCP ACP AACP FND RCP

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาฯ

- - 12/2554 - - - -

นายฟ้าใหม่ 
ด�ารงชัยธรรม

- กรรมการ
- กรรมการบริหารกลุม่
- กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลยุทธ์  
ธุรกิจมิวสิค1

- 188/2564 - - - - -

NRC = Nomination and Remuneration Committee CG = Corporate Governance and Ethics Committee 
CDC = Chartered Director Class DAP = Director Accreditation Program
DCP = Director Certification Program ACP = Audit Committee Program
FND = Finance of Non-Finance Director AACP = Advance Audit Committee Program  
RCP = Role of the Chairman Program

5.  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) เป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และ
พิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน และน�ามาพัฒนาปรับปรุงการท�างานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปี  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการ 
บริษัทสรุปและน�าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถน�ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

โดยเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก  
2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยกรรมการประจ�าปี พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้

การประเมินกรรมการทั้งคณะ การประเมินกรรมการรายบุคคล

หัวข้อ 
การประเมิน

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
2. ความเป็นอิสระ

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

3. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

คะแนนเฉลี่ย 3.85 3.80
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 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ 
ให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมท้ัง 
พิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีท่ีผ่านมา  
เพื่อสามารถน�ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จัดท�าขึ้นตามขอบเขต
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่วนแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบน้ัน  
ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จัดท�าโดย 
ตลท. IOD และบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพิ่มด้วย

ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตร และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานก�ากับดูแล โดยเลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของ 
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565 ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก  
2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย (ประเมินรายบุคคล) ผลการประเมินปี 2564
(คะแนนเฉลี่ย)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3.78

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3.59

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3.69

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 3.58

 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด 
ในโครงสร้างองค์กร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) เป็นประจ�าทุกปี ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด 
และน�าเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปรับเปลี่ยนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มใหม่ในปี  
พ.ศ. 2555 เพือ่ให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์โดยอ้างองิจากตวัอย่างแบบประเมนิผลงานของผูบ้รหิารสงูสดุของศนูย์พฒันาการก�ากบัดแูลกจิการ
บริษัทจดทะเบียน ตลท. 

ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น
อย่างดีเยี่ยม 3 = มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี 2 = มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 1 = มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 0 = ไม่มี
การด�าเนินการในเรื่องนั้น 
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โดยแบ่งระดับการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 5 ระดับ ได้แก่ 
 มากกว่า 95% = ดีเยี่ยม
 90% - 95% = ดีมาก
 80% - 89% = ดี
 70% - 79% = พอใช้
 ต�่ากว่า 70% = ควรปรับปรุง

ส�าหรับปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง) ประจ�าปี พ.ศ. 2564 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มว่า มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวม 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 93.99% 

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบ 
การด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง โดยบริษัทฯ 
ได้เปิดเผยรายละเอียดกลไกในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไว้ภายใต้หัวข้อ “1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”  
หน้า 113

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการ 
ใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ทั้งสิทธิข้ันพื้นฐานและสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับ เช่น การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ  
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง 
หรือถอดถอนกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เป็นต้น และไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมาย
และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) และในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับ 
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ก�าหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้อง Auditorium 
ชัน้ 21 เลขที ่50 อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ แต่เนือ่งจากเกดิสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดประกอบกับที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคน 
จ�านวนมาก ที่อาจท�าให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว ท�าให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) เท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวการเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 
และได้ส่งหนังสือแจ้งเปลี่ยนการประชุมฯ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
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ทัง้นี ้แม้จะอยูภ่ายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 บรษิทัฯ กย็งัคงปฏิบตัติามแนวทางของโครงการประเมนิคุณภาพการประชมุ
ผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดยในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็น 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง”

โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

• การเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และค�าถามเป็นทางการล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม 
เพื่อรับการพิจารณาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส�าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม  
2563 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ http://www.gmmgrammy.com ที่เมนูหลัก “การก�ากับดูแล
กิจการ” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการรับเรื่อง ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม  
หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ 

• การน�าเสนอ/จดัส่งข้อมลูให้ผูถื้อหุน้ บรษิทัฯ มอบหมายให้ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลที่ส�าคัญ
และจ�าเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจ (พร้อมจัดท�าเป็นภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
ก่อนวนัประชมุตามทีก่ฎหมาย และ/หรอื หน่วยงานก�ากบัดแูลประกาศก�าหนด ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี บริษัทฯ 
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลท้ังหมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจ�าปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งก�าหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

• การอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายไว้ ดังนี้

 สถานที่ประชุม ต้องตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมที่สะดวกส�าหรับผู้ถือหุ้น
ทั่วไป โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง

 รูปแบบการจัดประชุม จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท้ังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา รวมไปถึงสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น  
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดรูปแบบ 
การจัดประชุมเอาไว้ เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ และ 2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ซึ่งได้ปฏิบัติตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

 ก�าหนดการประชมุ ต้องไม่ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรอืวนัหยดุต่อเนือ่งทีต่ดิต่อกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป และไม่ก�าหนดเวลาประชมุ
ที่เช้าหรือเย็นเกินไป

 การมอบฉันทะ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายก�าหนด พร้อมค�าแนะน�าในการมอบฉันทะ และอ�านวย
ความสะดวกให้สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงส�านัก
เลขานุการองค์กรก่อนวันประชุม หรือให้พนักงานส่งเอกสารมาส่งก่อนเวลาเริ่มประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบ 
เอกสารก่อนท่ีผู้รับมอบฉันทะจะเดินทางมาถึง และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน  
เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

http://www


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 87

 การเตรียมบุคลากรและเทคโนโลยี ในการรับรอง อ�านวยความสะดวก และตรวจสอบเอกสารให้ผู้ที่มาประชุมอย่างเพียงพอ 
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

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

 การรายงานผลการด�าเนินงาน ชี้แจงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งสินทรัพย์ รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก�าไร
ขาดทุน รวมถึง ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน (MD&A) ที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีที่ได ้
น�าส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

 ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�าแหน่ง ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน  
เบี้ยประชุม ค่าบ�าเหน็จ และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทนมาแล้ว

 การแต่งตัง้กรรมการ พร้อมแนบประวตัส่ิวนตวัของกรรมการแต่ละคนทีจ่ะเสนอแต่งต้ัง ได้แก่ ชือ่-นามสกลุ อาย ุประวติัการศึกษา 
ประวัติการท�างาน จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ (แยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ) การด�ารงต�าแหน่ง
ในกิจการอื่นท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หลักเกณฑ์และ 
วิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ และในกรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับ 
เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ ต้องมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท  
ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะเปิดเผย “นิยามกรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้น พร้อมระบุว่านิยามฯ ดังกล่าว
เท่ากับหรือเข้มกว่าข้อก�าหนดขั้นต�า่ของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างไร รวมถึงข้อมูลการ มี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระรายนั้น
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ เวลานั้นหรือในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัช ีระบรุายละเอียดเกีย่วกับชือ่ผู้สอบบญัช ีบรษัิททีส่งักดั ประสบการณ์ความสามารถ
และความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญช ี
ของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตลอดจนระบุค่าบริการของผู้สอบบัญชีและ/หรือค่าบริการอ่ืน (ถ้ามี) ไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ

 การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราและจ�านวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย เทียบกับ
ก�าไรสุทธิ ก�าไรสะสม และก�าไรต่อหุ้น ตลอดจนข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะเปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนด้วย

 เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และ
การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยผ่านหลายช่องทาง คือ ทาง 
เว็บไซต์บริษัทฯ การแจ้งข่าวผ่าน ตลท. และการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุวาระการประชุม ความเห็นของ 
คณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัท
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียด 
ของเอกสาร/หลักฐานท่ีใช้ในการมอบฉันทะท่ีชัดเจน พร้อมแนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งท่ีผ่านมา ซึ่งได้บันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)88

ลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการทั้งหมด (รวมกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสยีงซึง่เป็นบคุคลภายนอกทีม่าเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนเสียงและการด�าเนนิการประชุม การเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น
ซักถามและค�าถามค�าตอบในที่ประชุม มติที่ประชุมพร้อมคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระที่ต้องลงคะแนนไว้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุมฯ คือส่งออกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 และได้ท�าการประกาศเชิญประชุมฯ ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมฯ ไม่น้อยกว่า 3 วัน คือเมื่อวันที่ 19 – 21 เมษายน 2564 
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้น�าข้อมูลหนังสือ 
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน คือเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 

(2) วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการด�าเนินตามข้ันตอนประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด โดยค�านึงถึงความสะดวก ตลอดจนสิทธิและ 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมการประชุม  
การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง ทั้งนี้ ในการการประชุม ณ สถานที่ที่ก�าหนดไว้ จะมีการใช้ระบบ Barcode  
ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และในการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นท�าการลงทะเบียน
และ/หรือ ส่งเอกสารการมอบฉันทะ ส�าหรับการประชุมE-AGM ผ่านช่องทางอีเมล เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท�าการก่อนการประชุม
ทั้งน้ี เมื่อ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  
ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะท�าการส่งลิ้งค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล  
รวมถึง คู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  
และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (Inspector)  
เข้าร่วมประชุมด้วยและท�าหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ 

• ก่อนเริม่การประชมุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบรษัิท ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ
ตามการมอบหมายของประธานกรรมการบริษัท จะแนะน�าคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร 
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการประชุม

• เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ประธานในทีป่ระชมุจะท�าการแจ้งประกาศการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ส�าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ฯ 
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบว่าบริษัทฯ จะท�าการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือส่ิงพิมพ์เท่านั้น ท้ังนี้  
ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคล 
ที่เข้ามาร่วมประชุมดังกล่าว

• เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ�านวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทน
ผู้ถือหุ้น และจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนน
เสยีง และการนบัคะแนนเสยีงให้ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนเริม่การประชมุ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนฯ มาตรา 107 (1) กล่าวคือ ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด รวมถึง เงื่อนไขการออกเสียงกรณีมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน เป็นต้น 

• เลขานุการบริษัทจะด�าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับ
ระเบียบวาระ โดยจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กล่าวคือ ที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ทั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพ่ือความ 
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมายได้ ตามมาตรา 105 
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ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก�าหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
หนึง่ในสามของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกกไ็ด้

• คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้ง ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง โดยบันทึก
มติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

 อย่างไรกต็าม ในกรณทีีเ่ป็นการประชมุแบบ E-AGM ท�าให้การลงคะแนนเสยีง จะเป็นแบบ E-Voting จงึไม่มกีารพมิพ์บตัรลงคะแนน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยผู้ถือหุ้นยังคงเลือกลงคะแนนเสียงได้ทั้งแบบเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ จัดให้
มีการประมวลผลการลงคะแนนและเปิดเผยการลงคะแนนเสียง มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคน 
ไว้เป็นหลักฐานเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด 

 ส�าหรับวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ จะด�าเนนิการให้ผูถ้อืหุน้ลงมตเิป็นรายบคุคล ท้ังนี ้บริษทัฯ จะท�าการบนัทกึมตขิองทีป่ระชุม
ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนในรายงานการประชุม

• ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอ 
ความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น 
อย่างครบถ้วนในประเด็นส�าคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ค�าชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ช้ัน 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ�านวน 9 ท่าน (จากจ�านวนกรรมการทั้งคณะ 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100%) ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย และ 
ผู้สอบบัญชี ทั้งน้ี มีผู้แทนจากส�านักงานสอบบัญชี ท�าหน้าที่เป็นคนกลางในการท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน  
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซ่ึงประธานในที่ประชุม ได้มอบหมาย 
ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ด�าเนินการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ไม่มีการเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จ�านวน 13 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 434,824,969 หุ้น  
มผีูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าประชมุแทน จ�านวน 26 ราย นบัจ�านวนหุน้ได้ 196,808,639 หุ้น ดงันัน้ เมือ่นบัรวมจ�านวนผู้ถือหุน้ทีม่าประชมุ
ด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจ�านวนรวม 39 ราย รวมเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 631,633,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0332 
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ�านวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายให้เลขานกุารบรษัิทจดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ให้ครบถ้วน ถกูต้อง โดยประกอบด้วยรายละเอียดในเรือ่ง
ต่าง ๆ ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

รายชื่อและต�าแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
องค์ประชมุ ซึง่ประกอบด้วยจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ�านวนผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ข้าประชมุแทนผูถ้อืหุน้ และจ�านวน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
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วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช ้
บัตรลงคะแนน
คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และระบุชื่อและจ�านวนหุ้นของ 
ผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี) 
ข้อซักถาม ค�าชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ

บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของ ตลท. ภายในวันท�าการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดท�ารายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดส่งให้ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จ�าเป็น 
ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกท้ังมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยจัดท�าเป็นแผ่นวีซีดี 
และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท.

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้ถือหุ้นและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง หุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียง 
ที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันแล้วถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทาง ตลท. และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปี
บัญชี

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
ก่อนวนัประชุม ตลอดจนเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารดงักล่าวทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไว้บนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ (http://
www.gmmgrammy.com) ล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และตัดสินใจล่วงหน้า 
อย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะลงประกาศในหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งก�าหนด 
วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย

4. คณะกรรมการบริษัทอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ ทัง้แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลอืกใช้ได้ พร้อมทัง้แนบเอกสารหลกัฐาน ตลอดจน 
ค�าแนะน�าวิธีการมอบฉันทะที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของ
ผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

5. คณะกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อยจ�านวน 1 คน เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ส�าหรับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

6. คณะกรรมการบรษัิทจะด�าเนนิการประชุมผูถื้อหุน้โดยเรยีงตามวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ และไม่มกีารเพิม่วาระในท่ีประชมุ
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้านอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้า 
ร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ในกรณมีข้ีอโต้แย้งในภายหลงั พร้อมทัง้ตรวจนบัคะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีง และบนัทกึ
มติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

http://www.gmmgrammy.com
http://www.gmmgrammy.com
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8. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกัน 
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ  
และเผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกรณีท่ี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท�าการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจน 
ซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

9. ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันท่ีเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ ตลท. ก่อนท�า
รายการ บรษิทัฯ ได้มกีารเปิดเผยรายละเอยีด อาท ิชือ่ ความสมัพนัธ์ของบคุคลทีเ่ก่ียวโยง นโยบายการก�าหนดราคามลูค่าของรายการ 
เหตุผลของการท�ารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

10. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ด�าเนินการตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูล) 
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อรับทราบเป็นประจ�าทุก 6 เดือน เพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ

3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ทั้งสิทธิที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงท่ีท�าร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่าง ๆ 

1) ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าท่ีและด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ (Accountability to 
Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจน 
ตัดสินใจด�าเนินการใด ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุด 
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานเพ่ือให้มัน่ใจว่า บรษิทัฯ มสีถานะทางการเงนิ การบรหิารและการจดัการทีถ่กูต้อง เหมาะสม เพือ่ปกป้อง
และเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
5. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้กีย่วข้อง โดยเปิดเผยข้อมลูภายในใด ๆ  ของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นความลบั และ/หรอื ยงัไม่ได้เปิดเผย 

ต่อสาธารณะต่อบุคคลภายนอกอันจะน�ามาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ
6. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ 

อย่างเท่าเทียมกัน สม�่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และ 
เป็นไปตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด

7. ไม่ด�าเนินการใด ๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
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2) ลูกค้าและผู้บริโภค
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้า 
โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค ดังนี้

1. ด�าเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสมโดยพนักงานที่มีคุณภาพ 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้า และ/หรือ บริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน
ควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อก�าหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ส�าหรับการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้า และ/หรือ บริการ โดยไม่จงใจปกปิด
เนื้อหาหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้บริโภคสินค้า และ/หรือบริการเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ  
ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

4. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคสินค้า และ/หรือ บริการ รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้า และ/หรือ บริการ  
โดยไม่น�าข้อมลูส่วนตวัของผูบ้รโิภคสนิค้า และ/หรอื บรกิารมาเปิดเผยหากไม่ได้รบัการยนิยอมจากผู้บรโิภคสินค้า และ/หรอื บรกิาร 
หรือน�าไปใช้หาผลประโยชน์ต่าง ๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดให้มีกระบวนการท่ีลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการน�าสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง อีเมล หรือ  
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม  
รวมทั้งน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

6. สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้อง 
และเพียงพอ ไม่ก�าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญา 
หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า 
ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

7. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับ บริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

3) คู่แข่งทางการค้า
คณะกรรมการบริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฎหมายใด ๆ
3. ไม่กระท�าโดยเจตนาเพื่อท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจ 

กล่าวอ้างได้
4. ไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

4) คู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้  

ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. ไม่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 
4. ในกรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้า  

เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยไม่ชักช้า
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5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้างต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการท�าธุรกิจกับ 
คูค้่าท่ีด�าเนนิกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มกีารละเมดิสทิธมินษุยชน และตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษิทัฯ มรีะเบยีบ
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การคัดเลือกคู่ค้ามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ประกาศให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ 
7. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ทั้งน้ี บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้มีการตระหนักและส�านึกในสิทธิหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อสังคมและบุคคลอื่น จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน  
ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่ส�าคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต  
ผู้รับเหมาต่าง ๆ ทั้งนี้ คู่ค้าที่ส�าคัญตามลักษณะธุรกิจของตนดังกล่าว จะต้องด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
รวมถึงมีกระบวนการติดตาม และก�ากับดูแลไม่ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กระท�าหรือมีส่วนร่วมในการกระท�า หรือละเลยการกระท�า 
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

5) เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่าง ๆ  ทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั รวมถงึภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ และมคีวามรับผดิชอบ 
ในหลักประกันต่าง ๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุท�าให้ผิดนัดช�าระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล 

2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
3. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและชัดเจนแก่เจ้าหนี้ รวมถึงการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและจัดการประชุมพบปะผู้บริหาร
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ 
5. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

6) พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย 
การเลิกจ้าง ตลอดจนก�าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตน 
เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน
2. การแต่งต้ัง โยกย้าย รวมถงึให้รางวลัและลงโทษพนกังานกระท�าด้วยความสจุรติใจและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ 

ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม�า่เสมอ
4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ  อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ต�าแหน่งงาน ความรบัผดิชอบ 

และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจและสังคม

5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือ 
ใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน เป็นต้น

6. สนบัสนนุและให้ความส�าคญักบัการพฒันาความรู ้ความสามารถ และศักยภาพทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนือ่ง
และสม�่าเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน

7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
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8. จัดให้มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมส�าหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุข 

และสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือก�าหนดแนวทาง 

การท�างาน และ/หรือ ข้อตกลงต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน ตลอดจน 
มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระท�าความผิด แนวทางการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

11. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
12. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระท�าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

ของพนักงาน
13. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง) และสวัสดิภาพของพนักงาน

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชน โดยการยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ
โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและส�านึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอ่ืน โดยมีนโยบาย 
และแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชนอย่างเคร่งครดัและให้ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน�าไปเป็นแนวปฏิบัติงาน

2. พนักงานทุกคนต้องท�าความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด

3. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
6. ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หน่ึงผู้ใดเน่ืองจากความแตกต่างในเรื่องเช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา  

อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม 
และการศึกษาอบรมและความคิดเห็นทางการเมือง

7. จัดให้มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมส�าหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่ส�าคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่าง ๆ ทั้งนี้ คู่ค้า 

ที่ส�าคัญตามลักษณะธุรกิจของตนดังกล่าวจะต้องด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะหรือก�าหนดทิศทางการท�างาน

และก�าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน
10. มีกระบวนการติดตามและก�ากับดูแลไม่ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงานกระท�า หรือมีส่วนร่วมในการกระท�า  

หรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน
ด้วยผู้บริหาร และพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะท�าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ดังนี้

1. มุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน
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2. สนับสนุน ส่งเสริม และบังคับใช้กฎ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ที่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 
อันเนื่องมาจากการท�างาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้

1. ผูบ้รหิารทกุระดบัต้องมหีน้าทีแ่ละเป็นผูน้�าในการแก้ไขพฤตกิรรมและควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดย 
1) ก�าหนด สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสถานที่ท�างาน และการจัดการที่ดีในการท�างาน
2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3) ร่วมกบัพนกังานทุกคนในการแก้ไขพฤตกิรรมทีจ่ะก่อให้เกิดอบุตัเิหตแุละการเจบ็ป่วยอนัเนือ่งมาจากการท�างาน และก�าหนด 

วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

2. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีหน้าที่ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน และเป็นผู้น�าในการปฏิบตัติามนโยบายนีอ้ย่างเคร่งครดัและสม�า่เสมอ เพือ่เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีในการสร้างความปลอดภัยในที่ท�างาน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน

3. พนักงานทุกคนต้องรับทราบ ให้ความร่วมมือ ร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี ้
อย่างเคร่งครัดและสม�า่เสมอ ตลอดจนสื่อสารต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้า ผู้ร่วมงาน ผู้จัดหา ผู้รับเหมา เพื่อรับทราบและ
เข้าใจในนโยบายนี้

4. ผู้บริหารทุกระดับต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างานอย่างต่อเนื่อง 
และสม�่าเสมอ เพื่อให้ม่ันใจว่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่
ท�างานอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

5. ผู้บริหารทุกระดับจะต้องไม่เพิกเฉยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ในสถานที่ท�างาน โดยจะต้องให้การช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วและเต็มความสามารถ รวมทั้งค้นหาสาเหต ุ
และก�าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันการเกิดซ�า้

 ทัง้นี ้เพ่ือให้การด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบรษิทัฯ เป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ง 
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ได้ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน และก�าหนดบทบาทหน้าที่เพื่อพิจารณานโยบาย ก�าหนดแผนงาน
ด้านความปลอดภัยฯ รายงานและเสนอมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
ความปลอดภยัในการท�างาน รวมถงึตดิตามและรายงานผลงานด้านความปลอดภยัในการท�างาน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 
2563 

7) ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อน�าไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเคารพสิทธิมนุษยชน ปฎิบัต ิ
ต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม และการดูเเลรักษา 
สิ่งเเวดล้อม ท�านุบ�ารุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
หรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อชุมชน ส่ิงแวดล้อม และสังคมส่วนรวม โดยมีนโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม ดังนี้
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1. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่น ๆ ได้เข้ามาท�างานร่วมกัน

2. ส่งเสรมิให้มกีารให้ความรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนักงาน เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อชมุชน สิง่แวดล้อมและสงัคม
ส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

3. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมท่ีธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�า่เสมอ

4. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้ม ี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

5. มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม ในเรือ่งสาธารณประโยชน์ การรกัษาสภาพแวดล้อม และการพฒันาชมุชน ตลอดจนโครงการ
สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 

6. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท�าโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผล 
ต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอด 
ยาเสพติด

7. จัดท�าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่าง ๆ
8. ส่งเสรมิให้ชมุชนโดยรอบของบริษทัฯ และชมุชนต่าง ๆ  มคีวามเข้มแขง็ พึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื ช่วยเหลอืเก้ือกูลกนั มคุีณภาพ

ชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
9. รณรงค์และสร้างจิตส�านกึให้แก่พนกังานในการอนุรกัษ์และการใช้ทรพัยากร และพลงังานต่าง ๆ  อย่างชาญฉลาดและมีประสทิธภิาพ 
10. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

และพลังงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
11. ไม่กระท�าการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
12. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ  ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
13. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 การสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
คณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญาและงานอนัมลีขิสทิธิข์องผูอ้ืน่ ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณ์ของบรษิทัฯ ในการด�าเนนิธุรกจิด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏบิตัิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมการพัฒนาและเคารพการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนประเมินคุณค่างานสร้างสรรค์ 
ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม

2. ร่วมปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่ละเมิดหรือสนับสนุน 
การกระท�าใด ๆ ที่เป็นการละเมิด เช่น ท�าซ�า้ ดัดแปลง คัดลอก ท�าส�าเนา การแพร่เสียง แพร่ภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ
การกระท�าในลักษณะอื่นใด รวมทั้งไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

3. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันม ี
ลิขสิทธิ์

4. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและงานอันมลีขิสิทธิใ์ห้เกดิขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบั และสนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ทีบ่รษิทัฯ จดัขึน้

5. ออกระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการท�างาน โดยก�าหนดให้พนักงานต้องไม่ปฏิบัติตนอันเป็นการน�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
ชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสั่งของหน่วยงานภาครัฐหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศ ค�าสั่ง และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้น

6. ก�าหนดให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ถือเป็นความผิดร้ายแรงและหากพบการกระท�าความผิด บริษัทฯ 
จะด�าเนินการกับพนักงานผู้กระท�าผิด ตามข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการท�างาน และตามกฎหมายต่อไป
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ปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน 
ตระหนักถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระยะยาว และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนในการป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิและด�าเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในปี พ.ศ. 2564 เน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางภาครัฐจึงมีค�าสั่งให้ร้านค้าและสถานบริการปิดกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการด�าเนินคดีกับร้าน 
ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคดีคงค้างจากปีก่อน ๆ ของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือซ่ึงอยู่ในระหว่าง 
การด�าเนินคดีจ�านวนทั้งสิ้น 184 คดี

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินการท่ีส�าคัญ เสริมสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ  
มีแนวทางปฏิบัติที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 1) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม�า่เสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

1. เว็บไซต์บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (http://www.

gmmgrammy.com) และมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานเพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุม  
ครบถ้วน

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของ ตลท.
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ  

ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP & SET Link) และเว็บไซต์ของ ตลท. 
(http://www.set.or.th) อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว เป็นต้น

3. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับทราบ
ข้อมูลของบริษัทฯ เช่น เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ๆ การจัด
โครงการนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดย ตลท. เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทร 0 2669 9952
เบอร์โทรสาร 0 2669 9737  
อีเมล : ir@gmmgrammy.com

http://www.gmmgrammy.com
http://www.gmmgrammy.com
mailto:ir@gmmgrammy.com
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โดยในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่ส�าคัญของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

กิจกรรม จ�านวน (ครั้ง)

Analyst Meeting ผ่านระบบ ZOOM 2

Roadshow / Conference ต่างประเทศ 1
 (Digital Roadshow กับตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ร่วมกิจกรรมนักลงทุนรายย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 4
(2020 Review, 2021)

(Opportunity Day) รายไตรมาส Q1-3 Review

4. ส�านักเลขานุการองค์กร
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีส�านักเลขานุการองค์กร (Office of Corporate Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุม

ระดบัสูงของบรษิทัฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบรษิทั การประชมุผูถ้อืหุน้ การประชุมคณะกรรมการบรหิารกลุม่ เป็นต้น รวมถงึเพือ่ก�ากบั
ดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการด�าเนินการที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่ก�ากับดูแล เป็นตัวกลาง
ในการตดิต่อสือ่สารระหว่างผูถ้อืหุ้น ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่าง ๆ  กับบรษิทัฯ ในการประชาสมัพนัธ์หรอืแจ้งข้อมลูข่าวสาร และกจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง 
หรอืเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ รวมถงึการรับข้อเสนอแนะหรอืประสานงานเพือ่ชีแ้จงข้อสงสัยต่าง ๆ  ของผู้ถอืหุน้เกีย่วกับธรุกจิหรอืการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อส�านักเลขานุการองค์กรของบริษัทฯ ได้ที่ 
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  
อีเมล : cs@gmmgrammy.com 

 2) การเปิดเผยข้อมูล และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และการรายงานข้อมูล/ข่าวสารตามเหตุการณ์ เช่น การได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการ 
ท่ีเกี่ยวโยง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การประชุมผู้ถือหุ้น การลาออกของกรรมการ ตลอดจนการรายงานผลการด�าเนินงานทั้งรายไตรมาส  
และรายปี เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ งบการเงินและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
รายไตรมาส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
และหน่วยงานที่ก�ากับดูแล 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ภายในระยะเวลาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. 
ประกาศก�าหนด และไม่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดท�าขึ้น
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5) การรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเรื่องการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ตามคู่มือการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1. ก�าหนดให้บริษัทฯ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
โดยก�าหนดให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง เพ่ือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมท้ังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว 

2. ก�าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้รหิาร (ตามนยิามของ ก.ล.ต.) มหีน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลักทรพัย์ของบรษิทัฯ 
(GRAMMY) คร้ังแรกท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจ�านวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของ 
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และก�าหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงาน
การถอืครองหลกัทรพัย์ และการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ฯ ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้เพือ่รบัทราบเป็นรายไตรมาส

3. ก�าหนดในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการท�างาน ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ และถือเป็นจริยธรรมของ
พนักงานในการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือน�าข้อมูลภายในหรือสารสนเทศท่ีมี 
สาระส�าคัญซึ่งได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผย 
กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้เก่ียวข้อง หรือท�าให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง หรือกระท�าการอันก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. ให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ โดยไม่น�าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อ 
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา 
ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอก 
เหล่านั้นจะต้องท�าสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อ ตลท. และ ก.ล.ต.

6. มีการก�าหนดจริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และการก�าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัทฯ ให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ

7. บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ หากพบว่าผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมี 
ความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

8. ในกรณทีีม่กีารใช้ข้อมลูภายในหรอืมคีวามประพฤติทีส่่อไปในทางทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัความเสือ่มเสยีและความเสยีหาย ฝ่ายบรหิาร
จะจัดท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าทุกปี 

6) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflict of Interest)  
เพือ่ป้องกนักจิกรรมทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัไว้ในจรยิธรรม
ว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1. ในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารดแูลอย่างรอบคอบเมือ่เกิดรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอ�านาจอนุมัติ
และด�าเนินการ และ/หรือ ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคา 
และเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

2. กรณีที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทด้วย
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3. คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เกีย่วกบัรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยง
กันอย่างสม�า่เสมอโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น

4. ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ ตลท. ก่อนการ
ท�ารายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ช่ือ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการก�าหนดราคามูลค่าของ
รายการ เหตุผลของการท�ารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

5. ในการท�ารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดแนวทางในการ
ท�ารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท 

6. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าว
ให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติและห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี

7. คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร (ตามนยิามของ ก.ล.ต.) ซึง่รวมถงึจ�านวนหลกัทรพัย์
ที่ถือครองของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการ 
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (GRAMMY) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยก�าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู ้
สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
เป็นรายไตรมาส

8. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ต้องจัดท�ารายงานการมี 
ส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�าทุก 6 เดือน

9. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญ โดยแสดงรายละเอียดช่ือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการก�าหนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจ�าเป็น 
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานสารสนเทศ และ/หรือ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงก�าหนดไว ้
ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยให้การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทฯและบริษัทย่อย  
อย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และหากมีการตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและเข้าข่ายเป็นรายการตามท่ี
ก�าหนดในข้อก�าหนดของ ตลท. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการท่ีเกีย่วโยงกัน และ/หรือ ในรายการ
เกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ ตลท. ซึ่งก�าหนดให้ต้องผ่าน 
ความเห็นชอบ และ/หรือ ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  
โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ 
และ/หรอืขออนุมตัจิากผูถื้อหุน้ตามข้อก�าหนดของ ตลท. รวมทัง้ มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคาและเงือ่นไขเสมอืนท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม�า่เสมอ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
ซึ่งเป็นไปในราคาและเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะก�าหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร  
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัยังตระหนกัถึงความส�าคัญในการป้องกันความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จึงก�าหนดให้มีการเปดิเผยข้อมลู
และความโปร่งใส เกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีการจัดท�ารายงาน
ต่าง ๆ เช่น การจัดท�ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการระหว่างกัน รายงานการถือหลักทรัพย์ 
และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

7) การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีวิธีการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยกระบวนการดูแล
สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistleblower)
บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระท�าทุจริต  
รวมถึงการกระท�าผิดกฎหมาย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัทไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

• ทางไปรษณีย์ ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

• ทาง อีเมล ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com 
• แจ้งผ่านช่องทาง Hotline : 0 2669 9728

โดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รบัผดิชอบในการสรุปประเดน็ต่าง ๆ  และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าการสอบสวน
ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูล
ที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ครองผู้ให้ข้อมลู หรอืแจ้งเบาะแสผูก้ระท�าผดิ โดยจะเกบ็รกัษาข้อมลูของผูร้้องเรยีน 
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
ตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด

8) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ ีรวมทัง้ สนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตและคอร์รปัชัน่ในทุกรปูแบบ และตระหนกัเป็นอย่างดว่ีาการทจุรติและคอร์รปัชัน่ส่งผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของประเทศ จงึได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัใินการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ 
ดังนี้

1. สนับสนุนการสร้างจิตส�านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ โปร่งใส เท่ียงตรง เคารพกฎหมาย  
กฎระเบียบต่าง ๆ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้
อ�านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและมิให้พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่าง ๆ

3. พนักงานต้องไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ที่มีหน้าที่หรือธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช ่
สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ
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4. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส 
และจะเกบ็รกัษาข้อมลูของผูใ้ห้ข้อมลูเป็นความลบั รวมทัง้มมีาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

5. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 
และการคอร์รัปชั่น

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ประเมินระดับความเส่ียงทั้งโอกาสเกิด และผลกระทบ 
ก�าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ มาตรการท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดขึ้นอย่างสม�า่เสมอ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บรษัิทฯ ก�าหนดให้มแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลและควบคมุดแูล เพือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติและคอร์รปัชัน่ สรปุได้ 
ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานส�าคัญต่าง ๆ เช่น 
ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท�าสัญญา ระบบการจัดท�าและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี  
การช�าระเงิน กระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมท้ังมีมาตรการในการตรวจสอบ และก�าหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอ�านาจ
ทราบตามล�าดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
และคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. ก�าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังาน รบัทราบและถอืปฏบิตัติามคูม่อืการก�ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัฯ ก�าหนดขึน้ 
ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจต่าง ๆ เช่น การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และ
จรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม�า่เสมอ 

2. ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงท�าหน้าที่สอบทาน และประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน 
ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตและ 
คอร์รัปชั่นมีประสิทธิผล โดยน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
ตามล�าดับอย่างทันเวลาและสม�า่เสมอ

3. หากพบว่ามีข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เช่ือว่ามีการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างม ี
นัยส�าคัญ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระท�าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ว่าด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเทจ็จรงิทัง้หมด รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั ตามล�าดบั 
เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติ
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9) มาตรการด�าเนินการกับผู้กระท�าไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยจัดท�าเป็นคู่มือการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับ
ทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท  
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะด�าเนินการให้พนักงาน 
ภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และถอืปฏบิตัติามคู่มอืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธรุกจินีอ้ย่างจรงิจงั โดยให้เลขานกุาร
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ท�าหน้าที่ดูแลให้มีการแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบถึงคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจนี้ และ 
การปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบรษัิทไม่พงึปรารถนาทีจ่ะให้เกดิการกระท�าใด ๆ  ทีผ่ดิกฎหมาย ขดักบัหลกัจรยิธรรมทีด่ ีแต่หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ผู้ใดกระท�าผิดจริยธรรมที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ จะพิจารณาด�าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทาง 
ในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย เพื่อรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหา โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให ้
ข้อมูล หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติท่ีดี ก�าหนด 
เป็นจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท (คู่มือ CG) ซึ่งจะเป็นแบบแผน และขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรม 
ทีบ่คุลากรของบรษิทัฯ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนจะต้องยดึถอืปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ และในการปฏิบตังิาน
ด้วยความซื่อสัตย์ ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างให้ระบบการบริหารงานและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดผลประโยชน์สูงสุด รักษา
ไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และน�าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ก�าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ 
ในองค์กรมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก�ากับดูแลให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือ CG ซึ่งหากมีการกระท�าผิดกฎหมาย และ 
หลักจริยธรรมที่ก�าหนดไว้จะถูกพิจารณาด�าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท ฯ มีดังนี้
1. จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
3. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
4. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
5. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า
6. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
7. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน
8. จริยธรรมว่าด้วยบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
9. จริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
10. จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. จริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
12. จริยธรรมว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
13. จริยธรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน 
14. จริยธรรมว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์
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15. จริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. จรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ
17. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ทัง้น้ี สามารถดรูายละเอยีดของจรยิธรรมธรุกิจและจรรยาบรรณของบรษิทั ฯ ก�าหนดรวมไว้ในคู่มอืการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่และจรยิธรรมธรุกจิ
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ที่ “เอกสารแนบ 5 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย”

3.  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฎิบัติและระบบ 
การก�ากับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา

• คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจต้องสอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตระหนักถึง 
การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง สมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วม
กิจกรรม และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว 
อย่างครบถ้วนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติก�าหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ซึ่งได้ระบุถึง
ลักษณะหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการก�ากับดูแล และการบริหาร
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  
18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบนโยบายดังกล่าว เพื่อน�าไปปฏิบัติตาม ผ่านทาง 
อีเมล และอินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท และได้ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่ค้า  
ลูกค้า ผู้รับจ้าง สมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมกิจกรรม และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ “gmmgrammy.com” LINE Official “@gmmgrammy” และ Facebook Page “GMM Grammy 
Official”

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO – Data Protection Officer)  
เพื่อตรวจสอบการด�าเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้จดัท�าระเบยีบ 
ค�าสั่งให้ผู ้เก่ียวข้องด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้การด�าเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงฝ่ายจัดการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
และคณะท�างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณาจัดท�าแผนงานการก�ากับดูแลข้อมูลในบริษัทฯ และปฏิบัติงานด้านข้อมูล 
ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

 โดยสามารถศกึษารายละเอยีดข้อมลู “นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบรษัิทฯ” เพิม่เตมิได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัฯ “www.gmmgrammy.com” 
ภายใต้หวัข้อ “นโยบายการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล” หรอืตามลงิค์ http://www.gmmgrammy.com/th/privacypolicy.php 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2564 เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2564 ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ
และจริยธรรมธุรกิจ ครั้งท่ี 2/2564 ได้มีการอนุมัติทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
รวมไปถึง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (คู่มือ CG) และประเมินการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ 
บริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ในแต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายและการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีนโยบาย มาตรการและกระบวนการด�าเนินงานในสาระส�าคัญ 
ท่ีสอดคล้องกับหลัก CG Code แล้ว ทั้งนี้ ในหลักการ CG Code เรื่องใดที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถน�ามาก�าหนดเป็นนโยบาย 

http://www.gmmgrammy.com/th/privacypolicy.php
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หรือยังไม่ได้น�าไปปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทได้ท�าการระบุถึงเหตุผลที่ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ รวมถึงมาตรการทดแทนในเรื่อง 
ดังกล่าวไว้ในมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ก�าหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม
บรษิทัฯ ให้สอดคล้องกับหลกัปฏิบติัตาม CG Code เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือให้ครอบคลมุและทนัต่อการพฒันาด้านการก�ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

• จากการทีบ่ริษทัฯ ยดึมัน่ในการน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละหลกัจรยิธรรมธรุกจิมาใช้ในการบริหารและด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 
อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ 
ได้รับการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

• การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี พ.ศ. 2564
ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ เป็น 1 ใน 268 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับ
สงูสดุคอื “ดเีลศิ (Excellent) หรอื ห้าดาว” (มคีะแนนอยูใ่นช่วง 90-100 คะแนน) จากบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ด้รบัการส�ารวจทัง้หมด 716 บรษัิท 
ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 84 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” นี้ ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 11 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา 

• การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2564
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคม 

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100  คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ย
ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ท�าการส�ารวจทั้งหมดอยู่ที่ 95.46 คะแนน

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 
ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยเสมอ แต่ไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ของโครงการส�ารวจการก�ากับ 
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. คณะกรรมการควรระบุวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยควร
ก�าหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถก�าหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น
• คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ว่าไม่ให้เกิน 6 หรือ 9 ปี เนื่องจากการสรรหาบุคคล

ผู้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจบันเทิงนั้นหาได้ยากยิ่ง 
และเพื่อมิให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการซึ่งมีความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ จึงไม่ได้ก�าหนด
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นจ�านวนปี ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

2. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบรษิทัมไิด้เลอืกให้กรรมการอสิระด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษทั เนือ่งจากยงัไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระ

ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี
• คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.นริศ ชัยสูตร 

และ 2) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การท�างานในองค์กรช้ันน�าหลากหลายแห่ง ซ่ึงรวมถึงธุรกิจ 
การธนาคารและหลักทรัพย์จัดกองทุน เป็นต้น แม้ว่ากรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน จะไม่ได้จบการศึกษาด้านบัญชี แต่กรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงินมาอย่างยาวนาน มีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมในการท�าหน้าที่ 
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี
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4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%
• ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ว่า  

“คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ 
ทัง้คณะ และมจี�านวนอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ (Independent Director)” ซึง่ปัจจบุนับรษัิทฯ มกีรรมการ
อิสระจ�านวน 4 ท่าน จากจ�านวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 44.44% ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งคณะ  
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อขนาดและบริบทขององค์กร  
รวมไปถึงบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจนแล้ว ท�าให้จ�านวนกรรมการอิสระที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องการถ่วงดุลอ�านาจดังกล่าวแต่อย่างใด

 อย่างไรกต็าม เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ในประเดน็เรือ่งการถ่วงดลุอ�านาจระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการเกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการ CG Code ตามการเปิดเผยข้อมูล 
ที่ก�าหนดไว้ในแบบ 56-1 One report และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ครั้งที่ 2/2564 จึงมีมติอนุมัติมอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ร่วมกับประธานกรรม
การบริษัทฯ ในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ติดภารกิจ  
ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สามารถมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว ๆ ไปได้
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สํานักบริหารงานกลาง*

มีผลตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

* หนวยงานที่รับผิดชอบ:

 สํานักงานเลขานุการองคกร

 ที่ปรึกษา ฝายเจาหนาที่กลาง
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

1. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
	 โครงสร้างการจัดการ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่จ�ากัด	(มหาชน)
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โครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย 5 คณะ ซึง่แต่งตัง้ 
โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนและเอื้ออ�านวยการท�างานให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
(3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (4) คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิ และ (5) คณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ซึง่มโีครงสร้าง
ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นสมาชิกโดยต�าแหน่ง เพ่ือช่วยพิจารณาและกล่ันกรองงานตามความจ�าเป็น ดังปรากฎ 
ตามผังโครงสร้างองค์กรข้างต้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการก�าหนดกลยุทธ์ และนโยบายการด�าเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
ตลอดจนก�าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร รวมทั้ง การทบทวนนโยบายและแผนงานส�าคัญของบริษัทฯ 
เป็นประจ�าทุกปี รวมถึงมีบทบาทส�าคัญในการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนก�ากับดูแล ติดตาม  
และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน 
มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ  
และมีจ�านวนอย่างน้อย 3 คน

3) คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละถ่วงดลุระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) และในจ�านวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งคณะ ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรง คุณวุฒิที่มีความหลากหลาย 
ในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและความส�าเร็จของบริษัทฯ ดังนี้
 
(1) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 33 ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ 1) นางสาวบษุบา ดาวเรอืง ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุม่ 2) นายภาวติ จติรกร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายธุรกจิ จเีอม็เอ็ม มวิสคิ และ 3) นายฟ้าใหม่ ด�ารงชยัธรรม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1

(2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 
• กรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ หรือร้อยละ 44 ของจ�านวนกรรมการ 

ทั้งคณะ ได้แก่ 1) ดร.นริศ ชัยสูตร 2) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 3) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ และ 4) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์  
โดยกรรมการทัง้ 4 ท่าน มคีณุสมบตัเิป็นไปตามข้อก�าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทัฯ และตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน
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 โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 ท่าน คือ 
 1) ดร.นริศ ชัยสูตร และ 2) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการท�าหน้าที่ 

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
• กรรมการอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ จ�านวน 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของจ�านวนกรรมการ 

ทั้งคณะ ได้แก่ 1) นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม และ 2) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ทัง้น้ี ไม่มกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารคนใด ด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา และเพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ในประเด็นเรื่องการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ 
การปฏบิตัติามหลกัการ CG Code ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 7/2564 เมือ่วนัที ่ 12 พฤศจกิายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบ 
จากทีป่ระชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ครัง้ที ่ 2/2564 จงึมมีตอินมุตัมิอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่เป็น
กรรมการอสิระ ร่วมกบัประธานกรรมการบริษทั ในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยในกรณทีี ่ประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ ติดภารกจิ ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ สามารถมอบหมายให้กรรมการอสิระท่านอืน่ปฏบัิติหน้าทีแ่ทนเป็นคราวๆ ไปได้

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิท คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั คุณสมบตั/ินยิาม
ของกรรมการอิสระ วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้ภายใต้หัวข้อ “1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ” ที่หน้า 74 - 80

2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ และวาระการด�ารงต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
วันที่ 

ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท

การครบวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จ�านวนปี 
ที่เป็นกรรมการ

1. นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท 
(ไม่เป็นผู้บริหาร)

25 มี.ค. 2537 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2563

27 ปี 9 เดือน

2. นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท 
(เป็นผู้บริหาร)

25 มี.ค. 2537 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2563

27 ปี 9 เดือน

3. ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ 20 มี.ค. 2556 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562

8 ปี 9 เดือน

4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 2558 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2564

6 ปี 8 เดือน

5. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ 13 พ.ย. 2558 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562

6 ปี 1 เดือน

6. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ 23 ธ.ค. 2563 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2564

1 ปี 0 เดือน

7. นายภาวิต จิตรกร กรรมการ 
(เป็นผู้บริหาร)

28 เม.ย. 2560 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2563

4 ปี 8 เดือน

8. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม กรรมการ 
(เป็นผู้บริหาร)

12 พ.ค. 2560 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562

4 ปี 7 เดือน

9. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ 
(ไม่เป็นผู้บริหาร)

13 พ.ย. 2553 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2564

11 ปี 1 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ
นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภาวิต จิตรกร หรือ นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม รวมเป็น 
2 คน และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัท ได้ที่ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 
การท�าบัญชี เลขานุการบริษัท” 

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาทและความรับผิดชอบในการก�ากับ
ดูแลการท�างานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ดูแลระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง 
และรอบคอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

ทั้งนี้ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแนวทาง
การก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาก�าหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร  
อย่างชัดเจนโดยก�าหนดอ�านาจด�าเนินการไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ

4. พจิารณาอนมัุตหิรอืให้ความเหน็ชอบเพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ขออนมุตัสิ�าหรบัการท�ารายการทีม่สีาระส�าคญั เช่น โครงการลงทุน
ใหม่ การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ

5. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติส�าหรับการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. และ 
ตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ

6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว 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
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คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจด�าเนินการเพิ่มเติม
โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “ระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ” ของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การก�าหนดนโยบายและการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
2. การก�าหนดระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องที่ต้องน�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เช่น การเพิ่มทุน  

การลดทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
3. การก�าหนดโครงสร้างองค์กรในระดับสายธุรกิจ
4. การอนุมัติงบประมาณและอัตราก�าลังประจ�าปีของกลุ่มบริษัท
5. การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การก�าหนด หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน
7. นิติกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
8. การกู้เงิน การค�า้ประกัน 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

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท
1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ 
และมีจ�านวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
โดยด�าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ที่ได้ก�าหนดไว้ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นคนแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงตามล�าดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ�านวนกรรมการ 
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด 
เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน  
1 ใน 3 กรรมการ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
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5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บคุคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมา 
ประชุม และมีสิทธิออกเสียง

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
• บทบำทและหน้ำที่ต่อบริษัทฯ
 สร้างความมั่นคงอย่างย่ังยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 

ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• บทบำทและหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
 ก�ากบัดแูลให้คณะกรรมการบรษิทัมโีครงสร้างและคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมต่อการปฏิบตังิานเพือ่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอืหุน้และผูเ้กีย่วข้อง

ทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทุ่มเท ซ่ือสัตย์สุจริต 
และสร้างสรรค์ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

• บทบำทและหน้ำที่ต่อคณะผู้บริหำร
 สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย

และหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ
และความช�านาญอย่างต่อเนื่อง

• บทบำทและหน้ำที่ต่อพนักงำน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
 ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการท�าธุรกิจของบริษัทฯ โดยให ้

ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตส�านึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ เพื่อกระจายอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ มีการถ่วงดุล และ 
สอบทานการบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงมาโดยตลอดให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประกาศหรือข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลต่าง ๆ  โดยมีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการในการ
บรหิารจดัการภายใต้ระเบยีบอ�านาจอนมัุตแิละด�าเนนิการ ซึง่ฉบบัล่าสดุนัน้ ได้รบัการอนมุตัปิรบัปรงุจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ผู้ท่ีเกีย่วข้อง
เพือ่รบัทราบและถอืปฏิบตัติามอย่างเคร่งครดั โดยข้อมลูเกีย่วกบั “ความเป็นอสิระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ และการถ่วงดุลกรรมการ” 
ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ” ที่หน้า 81 - 82 

ส�าหรับ ข้อมูลขอบเขตหน้าท่ีและอ�านาจด�าเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  
“4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร” ที่หน้า 121 - 122
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบรษัิท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ  เพือ่ช่วยพจิารณากลัน่กรองการด�าเนนิงานทีส่�าคญัอย่างรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ 
โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณา แล้วแต่กรณี อย่างสม�า่เสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจ�าปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้การด�าเนนิงานโดยรวมของบริษทัฯ บรรลตุามวัตถปุระสงค์และสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีโดยคณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซ่ึงก�าหนดวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้ง คุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการด�ารง
ต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การรายงาน และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง 
มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งได้เผยแพร่กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด โดยประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และมีอย่างน้อย 1 ท่าน ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงิน 
อย่างเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้ และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) โดยมีการก�าหนดวาระ 
การประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน�าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระการประชุม 
จะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ  ตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานก�ากับดูแลประกาศก�าหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่
ก�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัขอบเขตการด�าเนนิงานในเรือ่งหลกัต่าง ๆ ทีห่น่วยงานก�ากบัดแูลประกาศก�าหนด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 4 ท่าน ท่ีเป็นกรรมการอิสระ 
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตามเกณฑ์ท่ี ตลท.และ ก.ล.ต. ก�าหนด ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งรายชื่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

1. ดร.นริศ ชัยสูตร\1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน\1 กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการตรวจสอบ 4/4

4. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 4/4

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายวิชัย สันทัดอนุวัตร ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

\1 ดร.นริศ ชัยสูตร และคุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทาน
งบการเงินได้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 115

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการประชุมแต่ละครั้งได้มี 
การจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน 
พร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 

และมีประสิทธิผล 
3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลท. หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจของบริษัทฯ
5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
6) พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ ตลท. เพือ่ให้มัน่ใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ
7) ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดบันโยบาย และการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาให้ความเหน็ชอบ 

กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
8) พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึพจิารณาให้ความเหน็ชอบการประเมนิผลการปฏิบตังิาน 

และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุด 
ของบริษัทฯ 

9) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของท้ังผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้
มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด�าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

10) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือน�าเสนอข้อมูล ร่วมประชุม  
หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

11) ในกรณีที่จ�าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ

12) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง หรือตามความจ�าเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมขององค์กรและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

13) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. 2564 ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สามารถ 
ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 6 หน้า 274 - 275

(2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน 
โดยกรรมการส่วนใหญ่ (มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด) จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจดัให้มหีรอืเรยีกประชมุตามทีเ่หน็สมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และมอี�านาจในการเรยีกประชมุ
เพ่ิมได้ตามความจ�าเป็น ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการ
บริษัท จ�านวน 1 ท่านและกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมามีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง 
ในคณะกรรมการสรรหาฯ

ต�าแหน่ง 
ในคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม
ประชุม (ครั้ง)

1. ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2/2

2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2/2

3. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 2/2

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คือ นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศิริ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะจัดส่งวาระ
การประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และได้มีการจดบันทึกการประชุม 
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีรายละเอียดชัดเจน โดยมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
กำรสรรหำ

1) ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสมของจ�านวน โครงสร้าง 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติ  
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือ มีต�าแหน่งว่างลง และ/หรือ 
แต่งตั้งเพิ่มเติม

3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
จดัท�าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 
และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1) ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผู้บริหารสูงสุด
ของบรษัิทฯ ในแต่ละปี โดยการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

2) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค�าชี้แจง ตอบค�าถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. 2564 ไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า 139 - 140

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee : RMC) ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างน้อย 3 คน 
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอันที่จะด�าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม�่าเสมอ  
เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอ�านาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ 
ตามความจ�าเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร 
และลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง” 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการ
บริษัทก�าหนดในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 มีการประชุมจ�านวน 1 ครั้ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมในปี 2564  
ของแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท การเข้าร่วม 

ประชุม (ครั้ง)

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) 1/1

2. นายภาวิต จิตรกร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) 1/1

3. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) 1/1

4. นายสมภพ บุษปวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง - 1/1

5. นางสาวชลยา พร้อมศรี/1 กรรมการบริหารความเสี่ยง - -/-

นางกนกพร สาณะวัฒนา /2 กรรมการบริหารความเสี่ยง - 1/1

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายวิชัย สันทัดอนุวัตร ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2565
/1 นางสาวชลยา พร้อมศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นางกนกพร สาณะวัฒนา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2565 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
/2  นางกนกพร สาณะวัฒนา ได้ลาออกจากการเป็นพนกังานบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 จงึสิน้สดุการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บริหารความเสี่ยงนับจากนั้น
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1) พิจารณาสอบทาน และน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3) ก�ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีระบบบริหาร 

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญ และด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการ 

ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า 

กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ 
อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�า่เสมอ
7) ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือ  

หน่วยงาน และ/หรือ คณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

8) พิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือ หน่วยงาน 
และ/หรือ คณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้งก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. 2564 ไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว  
สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า 138

(4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics Committee : CGC) ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอ�านาจในการ 
เรยีกประชุมเพิม่ได้ตามความจ�าเป็น ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ดังก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (“คณะกรรมการก�ากับดูแลฯ”) ของบริษัทฯ มีจ�านวนรวม  
4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามคู่มือ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2564 มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง ซ่ึงมีรายช่ือคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลฯ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2564 ของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
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รายชื่อ ต�าแหน่งในคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลฯ

ต�าแหน่ง 
ในคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม 
ประชุม (ครั้ง)

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการก�ากับดูแลฯ รองประธานกรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) 2/2

2. นายภาวิต จิตรกร กรรมการก�ากับดูแลฯ กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) 2/2

3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการก�ากับดูแลฯ กรรมการอิสระ 2/2

4. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการก�ากับดูแลฯ กรรมการอิสระ 2/2

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ คือ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข ผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักเลขานุการองค์กร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ
1) น�าเสนอแนวนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรยิธรรมธรุกจิ (Corporate Governance Policy and Code of Business Ethics) 

ของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ติดตามและก�ากับดูแลเพื่อให้ม่ันใจว่า กลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัท

ก�าหนด
3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏบิตัขิองสากล และ/หรอื ข้อเสนอแนะของสถาบนั และ/หรอื หน่วยงานทางการทีเ่กีย่วข้อง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4) พิจารณาน�าเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
ของกลุ่มบริษัท 

5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
6) พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท�างานชุดย่อย เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการ

และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้รายงานผลการปฏิบัติบัติงานประจ�าปี พ.ศ. 2564 ไว้ในรายงานของคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า 141 - 142

(5) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นสมาชิก 
โดยต�าแหน่ง เพือ่ร่วมวางแผนการก�าหนดกลยทุธ์ทางธุรกจิ นโยบาย แผนธรุกจิและงบประมาณของบรษิทัฯ และท�าหน้าทีป่ฏบิตังิานและด�าเนนิ
กิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ รวมถึงช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานที่ส�าคัญ
ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ผงัโครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ ได้รายงานไว้อยูภ่ายใต้หวัข้อ “7.1. โครงสร้างการก�ากบัดูแลกจิการ” แล้ว

คณะกรรมการบรหิารกลุม่ประกอบด้วยบคุคลผูท้รงคณุวฒุแิละผู้บรหิารระดบัสูงทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในแต่ละประเภทธรุกจิ
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างสม�่าเสมอตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 6 คร้ัง โดยมีการก�าหนดวาระการประชุม 
ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน�าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้  
มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ มีสมาชิกจ�านวนรวม 5 ท่าน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 มีการประชุมจ�านวน 
12 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2564 ของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 12/12

2. นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 12/12

3. นายภาวิต จิตรกร กรรมการบริหารกลุ่ม 12/12

4. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม กรรมการบริหารกลุ่ม 10/12

5. นางสาวชลยา พร้อมศรี /1 กรรมการบริหารกลุ่ม -

นางกนกพร สาณะวัฒนา/2 กรรมการบริหารกลุ่ม 10/11

นายกริช ทอมมัส/3 กรรมการบริหารกลุ่ม 10/11

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2565
/1 นางสาวชลยา พร้อมศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม แทน นางกนกพร สาณะวัฒนา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
/2  นางกนกพร สาณะวัฒนา ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จึงสิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร

กลุ่มนับจากนั้น
/3 นายกริช ทอมมัส พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารกลุ่มตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารกลุม่แต่ละครัง้ เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารกลุ่มจะจดัส่งวาระการประชมุให้คณะกรรมการบริหารกลุม่
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บ
รักษารายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม
1. ก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และส่ังการภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
3. ปฏิบัติงานและด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
4. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การก�ากับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษา 

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทัง้นี ้ขอบเขตของอ�านาจหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการให้อ�านาจทีท่�าให้คณะกรรมการบรหิารกลุม่ สามารถอนมุตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศ
ก�าหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ ตลท.ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยกฎบัตรและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ไว้ที่ “เอกสารแนบ 5 คู่มือการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) รวมถึง กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย”

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

4.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะผู้บริหำรของบริษัทฯ (ตำมนิยำมของ ก.ล.ต.)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (“ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา รวมถึงผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับระดับที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 
ในสายงานบัญชีหรือการเงิน หรือเทียบเท่าประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

2. นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค

3. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ ธุรกิจมิวสิค 1

4. นายสมภพ บุษปวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ ธุรกิจมิวสิค 2

5. นางสาวชลยา พร้อมศรี/1 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นางกนกพร สาณะวัฒนา/2 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2565
/1 นางสาวชลยา พร้อมศร ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ แทน นางกนกพร สาณะวฒันา มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2565 

เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
/2  นางกนกพร สาณะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติของผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ที่ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 
การท�าบัญชี เลขานุการบริษัท” 

ขอบเขตหนำ้ที่และอ�ำนำจด�ำเนินกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม (Group CEO)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer : Group CEO) มีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. น�าวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ก�ากบัดแูลการบรหิารงานในกลุม่บรษิทัให้มกีารเชือ่มโยงและเกือ้หนนุกนัทัง้ในธรุกจิเพลง ธรุกจิดจิทิลัทวี ีธรุกจิสือ่ ธุรกจิโทรทศัน์ผ่าน

ดาวเทียม ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของ 

บริษัทฯ รวมท้ังคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจและระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ และบริษัท 
ในเครือ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
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4. ก�าหนดนโยบายในการบรหิารงานทรัพยากรบคุคลและสนับสนนุการด�าเนนิงานในทกุหน่วยงาน เพือ่ให้สามารถพฒันาและใช้ศกัยภาพ
ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

5. ให้ค�าแนะน�าและถ่ายทอดประสบการณ์ท�างาน การก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน ์
ต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อนึ่ง การใช้อ�านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามกลุ่มธุรกิจที่ดูแลรับผิดชอบและไม่สามารถกระท�าได้  
หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ ในการใช้อ�านาจดังกล่าวกับบริษัทฯ  
หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น

4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรกลุ่ม และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ (ตำมนิยำมของ ก.ล.ต.)
ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีการวัดผลการด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูง (และพนักงานทุกระดับ) ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 
หรือ Key Performance Index (KPI) ซ่ึงพนักงานแต่ละคนต้องก�าหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมน�าเสนอแผนด�าเนินงาน 
หรอื Action Plan เสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารกลุม่ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะเชือ่มโยง 
กับค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการข้ึนเงินเดือนประจ�าปี และโบนัสประจ�าปี ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก�าหนด โดยการวัดผลการปฎิบัติงาน 
ด้วย KPI นี้จะด�าเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลการปฏิบัติที่ก�าหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ผู้บริหารสูงสุด) ในระยะส้ันโดยใช้ดัชน ี
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และความส�าเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
ตาม KPI ที่ก�าหนด ควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีที่กระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทุกสิ้นปี  
ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ทีบ่รษิทัฯ สมทบให้พร้อมกบัส่วนของพนกังาน ซึง่เป็นไปตามอตัราทีก่�าหนด และจะเพิม่ขึน้ตามอายกุารปฏิบตังิานในบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการ
เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการบริหาร 
และผู้บริหารระดับสูงน�าพาองค์กรให้ด�าเนินการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของกรรมการบรหิารกลุม่และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (ตามนยิามของ ก.ล.ต. คอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ ผูบ้รหิาร
สี่รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา และผู้บริหารที่อยู่ในต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารในล�าดับที่สี่ทุกราย รวมถึงประธาน 
เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ) ประกอบด้วย เงนิเดอืน โบนสั เงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอืน่ ๆ  ได้แก่ เงนิเพิม่พเิศษแทนรถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง 
และค่าโทรศัพท์มือถือ 
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4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารของบริษัทฯ
โดยในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้กรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงรวม 8 ท่าน  
เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 52,124,900 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหาร จ�านวนเงิน (บาท)

เงินเดือนและโบนัส 49,122,908

ค่าตอบแทนอื่น : 
- เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (สมทบให้ตามอายุงาน) 
- สวัสดิการอื่นๆ

 
2,187,825 

814,167

รวม 52,124,900

5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรล ุ
เป้าหมาย บริษทัฯ จงึให้การดแูลและปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนก�าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 1,064 คน โดยจ�าแนกเป็นพนักงานประจ�าและพนักงานชั่วคราว ซึ่งแบ่ง
ตามสายงานหลักได้ดังนี้

หน่วยงาน
ปี 2564 (หน่วย: คน)

พนักงานประจ�า พนักงานชั่วคราว รวม

บริษัทฯ 631 10 641

บริษัทย่อย 433 101 534

รวม 1,064 111 1,175

หมายเหต ุ: พนักงานประจ�า หมายถึง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบไม่มีก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน
 : พนักงานชั่วคราว หมายถึง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบมีก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน  
  เช่น พนักงาน Contract พนักงาน Freelance เป็นต้น

กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร เน่ืองจากเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังบรรลุตามเป้าหมายและน�าไปสู่ความส�าเร็จร่วมกันตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ ดังน้ัน 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีการก�าหนด นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ตระหนกัถึงคณุค่าของพนกังาน โดยถือเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัซึง่บรษิทัฯ จะพัฒนาให้สามารถปฏบิตังิานอย่างมีประสทิธภิาพ
สูงสุด

2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่วมงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี พึงได้รับการดูแลอย่างดี
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
4. บริษัทฯ จะด�าเนินการเพื่อก่อให้เกิดการท�างานเป็นทีม มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวในการอยู่ร่วมกัน และจะสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)124

5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ ทักษะด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเพื่อให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง

6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้นานที่สุด
7. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคงในสายงานอาชีพ โดยการเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสมจากภายในบริษัทฯ เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาบุคคลภายนอก
8. บริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความ 

เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติของพนักงาน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม

9. บรษิัทฯ ถือว่าหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ให ้
ค�าปรึกษาแนะน�า ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรที่จะให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด

10. พนกังานควรจะปรกึษาหารือกบัผูบ้งัคับบญัชาของตนตามล�าดบัเพือ่หารอื ขอข้อแนะน�า หรอืความช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
หรืออาจจะขอรับค�าปรึกษาแนะน�าและความช่วยเหลือต่าง ๆ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องดังกล่าวได้เช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ และคู่มือสวัสดิการ ผ่านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนสามารถศึกษา ท�าความเข้าใจ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
แก่การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นธรรม และ/หรือ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด กฎหมายของหน่วยงานราชการ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

กำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี -

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี -

กำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำน
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนี้
1. คำ่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยค�านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัว 
ทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการด�าเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 
หรือ KPI ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องก�าหนด KPI ของตนเองพร้อมน�าเสนอแผนด�าเนินงานหรือ Action Plan ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการ 
บังคับบัญชา ซึ่งการขึ้นเงินเดือนประจ�าปีและการจ่ายโบนัสประจ�าปีจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานตาม KPI ประกอบกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานประจ�าปีที่ก�าหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล

2. ค่ำตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว โดยมีอัตราส่วนเงินสะสม (ที่พนักงานสะสมเข้ากองทุน)  
และเงินสมทบ (ที่บริษัทฯ สมทบเข้ากองทุน) ด้วยอัตราที่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน กล่าวคือ

• อายุงานน้อยกว่า 5 ปี อัตราร้อยละ 3 และ
• อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป อัตราร้อยละ 5
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ส�าหรับปี พ.ศ. 2564 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ มีจ�านวนทั้งสิ้น 879.93 ล้านบาท

หน่วยงาน
ปี 2564 หน่วย: ล้านบาท

เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ รวม

บริษัทฯ 546.84 17.74 14.18 578.77

บริษัทย่อย 250.49 45.47 3.83 301.16

รวม 797.34 63.21 18.01 879.93

3. สวัสดิกำรพนักงำน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว บริษัทฯ ได้มี 
การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา)  
ห้องพยาบาล การประกันชีวติและอบุตัเิหตหุมู ่และการตรวจสขุภาพประจ�าปี สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืและอ่ืน ๆ  (เช่น เงนิช่วยเหลอืกรณพีนกังาน
เสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงาน
อุปสมบท การจัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น) การให้ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ขวัญก�าลังใจและเสริมสร้างความม่ันใจในการท�างานร่วมกับบริษัทฯ อีกท้ังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและเป็นการสร้าง 
หลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในระดับหนึ่ง โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการรวบรวม
ข้อมูลและจัดท�าเป็นคู่มือสวัสดิการส�าหรับพนักงานด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการน�าระบบ Employee Self Service (ESS) มาใช้ในระบบงานบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถดูข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
กับพนักงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลเงินได้ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ข้อมูลของ
บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ข้อมูลลดหย่อนทางภาษี สลิปเงินเดือน สรุปเงินได้ประจ�าปีพนักงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
ข้อมูลการลดหย่อนทางภาษีต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยก�าหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 
ของบริษัทฯ และแนวทางที่ก�าหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม�า่เสมอ

6. ข้อมูลส�าคัญอื่น ๆ 
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ นายวิชัย สันทัดอนุวัตร ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
อาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดรูายละเอยีดประวตัขิองหวัหน้างานตรวจสอบภายใน รวมถงึ 
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้ที่ “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”

เลขำนุกำรบริษัท และหัวหนำ้งำนกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบริษทัจดทะเบยีน และตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ 
และปฏิบัติ ท�าหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ 
นัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย 
กรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดูแลกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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ทั้งนี้ ผู้ที่ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน คือ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 13 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา ซ่ึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี  
สามารถสนับสนุนให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยนางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 
เป็นต้นมา โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท และหัวหน้างานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึง  
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ได้ที่ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบริษัท”

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี
• ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน

นางกนกพร สาณะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2564  
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ) โดยในปี พ.ศ. 2564 ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 
ด้านบัญชีของผู้ท�าบัญชีจ�านวน 12 ชั่วโมง และอบรมพัฒนาความรู้ส�าหรับ CFO และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�านวนรวม 6 ชั่วโมง

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวชลยา พร้อมศรี ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป) ซ่ึงบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 
และการเงินที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังน้ีในปี พ.ศ. 2564 ได้เข้าอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
จ�านวน 50 ชั่วโมง และอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 15 ชั่วโมงต่อปี

• ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี
นางสาวเกษม์อรุณ อุปถัมภ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 13 
ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา) ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีที่เป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นผู้ท�าบัญชีที่มีคุณสมบัติและตรงตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

ในปี พ.ศ. 2564 ได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรท่ีจ�าเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชีได้เป็นอย่างดี  
โดยได้เข้ารบัการอบรมพฒันาความรูต่้อเนือ่งด้านบญัชรีวมจ�านวน 12 ช่ัวโมง แบ่งเป็นการอบรมหลกัสตูรแนวปฎบิตักิารจดัท�าบญัชีตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับส�าคัญ จ�านวน 6 ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จ�ากัด และอบรม
การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งหมด 7 หัวข้อ จ�านวน 6 ชั่วโมง ได้แก่

1) เรื่องก้าวสู่การท�าบัญชียุคดิจิตอลไปกับโปรแกรมบัญชี 
2) เรื่อง Software skill series critical thinking 
3) เรื่องข้อมูลที่ต้องมีใน TP documentation-local file และรายงานข้อมูลรายประเทศในประเทศไทย 
4) เรื่อง E-Stamp duty การช�าระอากรแสตมป์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5) เรื่องตลาดทุน Live exchange โอกาสเติบโตทางธุรกิจ SME และ Startups 
6) เรื่อง Blockchain technology ส�าหรับนักบัญชี
7) เรื่อง การรับรู้รายได้ตามสัญญาที่ท�ากับลูกค้า : หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติและคุณสมบัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ ได้ที่ 
“เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบริษัท”
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หัวหนำ้นักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อกำรติดต่อ
ปัจจุบัน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นายธนากร มนูญผล ต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ  
ฝ่ายบริหารการลงทุนกลุ่ม (GROUP INVESTMENT)

ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ 02-669-9952 อีเมล์ ir@gmmgrammy.com

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี 

1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี
 ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทแต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด บริษัท โปร ทรินิตี้ จ�ากัด และผู้สอบบัญชีประเภทบุคคล  

เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท รวมเป็นเงิน 5,481,600 บาท แบ่งเป็น
• ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีที่จ่ายให้กับบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงิน 3,053,600 บาท  

และบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,313,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,366,600 บาท
• ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีที่จ่ายให้กับบริษัท โปร ทรินิตี้ จ�ากัด และผู้สอบบัญชีประเภทบุคคล ของบริษัทย่อยขนาดเล็ก 

เป็นเงิน 115,000 บาท

2) ค่ำบริกำรอื่น
 ไม่มค่ีาตอบแทนจากค่าบรกิารอืน่ ไม่ว่าในรอบบญัชทีีผ่่านมา หรอืทีต้่องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บรกิารไม่แล้วเสรจ็

ในรอบปีบัญชี

mailto:ir@gmmgrammy.com
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รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ
1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเสมอมำ โดยมุ่งเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 
สร้ำงควำมเป็นธรรม สร้ำงควำมมั่นใจในกำรลงทุน และสร้ำงมูลค่ำในระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ำย ซึ่งเป็นพื้นฐำนให้บริษัทฯ พัฒนำและบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อเกิดผลประโยชน์สูงสุด น�ำไปสู่ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ที่น�ำไปสู่กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
กำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมองค์กร รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก�ำกับดูแลควำมพอเพียงของระบบควบคุมภำยใน และกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงขององค์กร รวมไปถึงกำรให้ควำมเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กร ดังนี้

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 และ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2564  
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)  
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ำกัด (มหำชน) รวมไปถึงอนุมัติแต่งตั้งเจำ้หน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO–Data Protection 
Officer) ของกลุ่มบริษัทจัดตั้งคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะท�ำงำนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจำรณำจัดท�ำ
แผนงำนกำรก�ำกบัดแูลข้อมลูในบรษิทัฯ และปฏบิตังิำนด้ำนข้อมลูของบรษัิทฯ ซึง่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัข้ิอมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มำตรกำรก�ำกับดูแล และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม เคำรพสิทธิ 
ควำมเป็นส่วนตัวของ ผู้ถือหุ้น กรรมกำร พนักงำน พันธมิตร คู่ค้ำ ลูกค้ำ ผู้รับจ้ำง สมำชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมกิจกรรม 
ของบริษัทฯ โดยจะมีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง 
ตำมกฎหมำยทีก่�ำหนดไว้ในปัจจบุนั หรอืทีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปในอนำคต โดยท่ำนสำมำรถศกึษำข้อมลูด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ได้จำก http://www.gmmgrammy.com/th/privacypolicy.php

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2564 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดให้ฝำ่ยทรัพยำกรบุคคลท�ำกำรรำยงำน
ควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินกำรตำมแผนสืบทอดต�ำแหน่งของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เป็นประจ�ำทุกปี

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 ได้มีกำรพิจำรณำและมติในเรื่องที่ส�ำคัญดังนี้
• คณะกรรมกำรบริษัทผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ คร้ังที่ 2/2564 ได้มีกำรอนุมัติ

ทบทวนปรบัปรงุนโยบำยและแนวปฏบัิตกิำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ รวมไปถึง ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร
บริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท
(คู่มือ CG) และประเมินกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. 
ในแต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนดำ้นกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว โดยมีควำมเห็นว่ำ
บริษัทฯ มีนโยบำย มำตรกำรและกระบวนกำรด�ำเนินงำนในสำระส�ำคัญที่สอดคล้องกับหลัก CG Code แล้ว ทั้งนี้ ในหลักกำร  
CG Code เรื่องใดที่บริษัทฯ ยังไม่สำมำรถน�ำมำก�ำหนดเป็นนโยบำยหรือยังไม่ได้น�ำไปปฏิบัติ คณะกรรมกำรบริษัทได้ท�ำกำร 
ระบุถึงเหตุผลที่ยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ รวมถึง มำตรกำรทดแทนในเรื่องดังกล่ำวไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

• คณะกรรมกำรบรษิทัได้พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน (ตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
สรรหำฯ) และพิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ (ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลฯ)

• คณะกรรมกำรบริษัท โดยผ่ำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรฯ ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติมอบหมำยให้ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ ร่วมกับประธำนกรรมกำรบริษัท ในกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัท โดยในกรณีที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ติดภำรกิจ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ 
สำมำรถมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระท่ำนอื่นปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นครำว ๆ  ไปได้ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของบริษัทฯ ในประเด็นเรื่องกำรถ่วงดุลอ�ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรเกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้
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สอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมหลักกำร CG Code ตำมกำรเปิดเผยข้อมูลที่ก�ำหนดไว้ในแบบ 56-1 One Report และเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ

• คณะกรรมกำรบริษัท โดยผ่ำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม ครั้งที่ 11/2564 ได้พิจำรณำทบทวนและอนุมัติก�ำหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ ส�ำหรับปี พ.ศ. 2565

• คณะกรรมกำรบริษัท โดยผ่ำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม ครั้งที่ 11/2564 ได้มีมติอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ  
งบประมำณ งบลงทุน โครงสรำ้งและอัตรำก�ำลังบุคลำกร ประจ�ำปี พ.ศ. 2565 ของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน)

• ก�ำหนดให้เลขำนกุำรบรษิทัท�ำกำรรำยงำนกำรถอืครองหลักทรพัย์ของคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะผู้บรหิำร ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
บริษัทได้รับทรำบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส

• ก�ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัท ท�ำกำรรำยงำนสรุปข้อมูลกำรมีส่วนได้เสีย (รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงข้อมูล) ของกรรมกำร ผู้บริหำร และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบ เป็นประจ�ำทุก ๆ 6 เดือน

1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรบรษัิท ทัง้ท่ี เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บรหิำร และกรรมกำรทีเ่ป็นผู้บรหิำร คณะกรรมกำรบรษิทั
ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยกรรมกำรสรรหำฯ มำกกว่ำกึง่หนึง่
ต้องเป็นกรรมกำรอสิระ และมีกรรมกำรอสิระด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำฯ ให้มีหน้ำทีพ่จิำรณำสรรหำและกลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
เหมำะสมต่อกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และสอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ  
ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนข้อก�ำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. ข้อบังคบับรษัิทฯ และนโยบำย
และหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรของบริษัทฯ ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ จะต้องด�ำเนินกำรผ่ำนนโยบำย  
หลกัเกณฑ์ และกระบวนกำรต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกับกำรสรรหำกรรมกำรทีบ่รษิทัฯ ทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ และได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้สำมำรถเสนอรำยชือ่
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทได้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้ได้กรรมกำรบริษัทที่มีควำมเป็นมืออำชีพ  
มปีระสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญทีห่ลำกหลำย สอดคล้องกบัโครงสร้ำงและขนำดขององค์กร และลักษณะกำรประกอบธรุกิจของกลุม่บริษทั
อย่ำงรอบด้ำน และโปร่งใส ซึ่งเมื่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ด�ำเนินกำรพิจำรณำสรรหำและกลั่นกรองตำมกระบวนกำรสรรหำ ที่ได้ก�ำหนด 
ไว้แล้ว จงึน�ำเสนอรำยชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ ได้พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบรษิทั ตำมแต่กรณต่ีอไป 

ทั้งนี้ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งกรรมกำร ไว้ดังนี้

• กรณี กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผูถ้อืหุน้คนแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลเดยีว หรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ท่ีได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำกับจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินกว่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขำด

• ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรำ โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็น 
ผู้ออกจำกต�ำแหน่งก่อน ถำ้จ�ำนวนกรรมกำรที่จะออกไม่อำจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้

• ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม 
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระทีเ่หลอือยูข่องกรรมกำรซึง่ตนแทน ซึง่มตขิองคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่
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ส�ำหรับกำรสรรหำและพิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำร (ตำมนิยำม ก.ล.ต.) นั้น บริษัทฯ ก�ำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ท�ำกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจที่ตรงควำมต้องกำร เพื่อน�ำเสนอผู้มี
อ�ำนำจพิจำรณำ โดยกำรสรรหำและแต่งตั้งผู้บริหำรของบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรตำมระเบียบอ�ำนำจอนุมัติและด�ำเนินกำรของบริษัทฯ ท่ีได้ 
ก�ำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องกำรสรรหำ พัฒนำ และประเมินผลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร ไว้ดังนี้
• นโยบำย หลกัเกณฑ์ และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไว้ในห้วข้อ “กำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

และผู้บริหำร” เปิดเผยไว้ที่หนำ้ 79 - 80 
• กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เปิดเผยไว้ที่หนำ้ 80 
• แผนสืบทอดต�ำแหน่ง เปิดเผยไว้ที่หน้ำ 80 - 81
• กำรพัฒนำกรรมกำร เปิดเผยไว้ที่หน้ำ 82 - 83
• กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เปิดเผยไว้ที่หน้ำ 83
• กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย เปิดเผยไว้ที่หน้ำ 84
• กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรกลุ่ม (Group CEO) เปิดเผยไว้ที่ที่หน้ำ 84 - 85

1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ตำรำงกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรบรษิทั ในคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชดุย่อย และประชมุผูถ้อืหุน้ทีจ่ดัขึน้ในปี พ.ศ. 2564 สรุปได้ดงันี้ 

รายชื่อกรรมการบริษัท
คณะ 

กรรมการ 
บริษัท

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ 
กรรมการ

สรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการและ
จริยธรรม

ธุรกิจ

คณะ 
กรรมการ

บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ 
กรรมการ 

บริหาร
กลุ่ม

การประชุม
สามัญ

ผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 
2564

1. นำยไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม 7/7  - - -  - - 1/1

2. นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง 7/7 - - 2/2 1/1 12/12 1/1

3. ดร.นริศ ชัยสูตร 7/7 4/4 2/2 - - - 1/1

4. นำยสุวิทย์ มำไพศำลสิน 7/7 4/4 2/2 2/2 - - 1/1

5. นำยชนิตร ชำญชัยณรงค์ 7/7 4/4 - - - - 1/1

6. นำยสัญญำลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ 7/7 4/4 - 2/2 - - 1/1

7. นำยภำวิต จิตรกร 7/7 - - 2/2 1/1 12/12 1/1

8. นำยฟำ้ใหม่ ด�ำรงชัยธรรม 6/7 - - - 1/1 10/12 1/1

9. นำงสำวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ 7/7 - 2/2 - - - 1/1

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมทั้งหมด 7 4 2 2 1 12 1

ร้อยละของกำรประชุม 98 100 100 100 100 94 100

 
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
มิใช่ตัวเงินในแต่ละปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำรก�ำหนด 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรได้พจิำรณำถงึควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำท่ี ควำมรบัผิดชอบ รวมถงึประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบัจำกกรรมกำร และเปรยีบเทยีบ 
กบับริษัทในธรุกิจทีค่ล้ำยคลงึกนั ทัง้ยังน�ำรำยงำนผลส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิทไทยประจ�ำปี (ล่ำสดุ) ทีจ่ดัท�ำโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. ในปีล่ำสุดมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยส�ำหรับปี พ.ศ. 2564 จำกมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันท่ี  
30 เมษำยน 2564 มีมติอนุมัติก�ำหนดคำ่ตอบแทนประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
6,650,000 บำท โดยก�ำหนดเกณฑ์กำรจัดสรรค่ำตอบแทนส�ำหรับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร  
เป็นค่ำตอบแทนประจ�ำเดือน ค่ำเบี้ยประชุม และค่ำบ�ำเหน็จประจ�ำปี ยกเว้นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะไม่ได้ค่ำตอบแทนประจ�ำเดือนและ 
คำ่เบี้ยประชุม เนื่องจำกได้รับผลตอบแทนจำกกำรท�ำงำนในฐำนะพนักงำนของบริษัทแล้วเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำน สรุปได้ดังนี้ 

1.1) ค่ำตอบแทนประจ�ำเดือน ที่จำ่ยให้กับคณะกรรมกำรบริษัท ให้จ่ำยทุกเดือน โดยมีอัตรำกำรจ่ำยดังนี้
         หน่วย :บำท/คน/เดือน

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ�าเดือนกรรมการ

ประธำนกรรมกำรบริษัท 50,000

กรรมกำรอิสระ 20,000

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 20,000

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร* ไม่จ่ำย

หมำยเหตุ: * เนื่องจำกเห็นว่ำกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรได้รับผลตอบแทนจำกกำรท�ำงำนในฐำนะพนักงำนของบริษัทแล้ว

1.2) ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร (จำ่ยเฉพำะกรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม)
         หน่วย :บำท/คน/ครั้ง

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ประธำนกรรมกำรบริษัท 20,000

กรรมกำรอิสระ 20,000

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 20,000

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร* ไม่จ่ำย

หมำยเหตุ: * เนื่องจำกเห็นว่ำกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรได้รับผลตอบแทนจำกกำรท�ำงำนในฐำนะพนักงำนของบริษัทแล้ว

1.3) ค่ำบ�ำเหน็จประจ�ำปี มีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรร ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ค่ำบ�ำเหน็จส�ำหรับปี พ.ศ. 2564 จะจ่ำยจำกวงเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 
ส่วนที่เหลือหลังจำกหักด้วยจ�ำนวนเงินค่ำตอบแทนประจ�ำเดือนและค่ำเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ำยให้กับกรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรตรวจสอบ โดยค่ำบ�ำเหน็จท่ีกรรมกำรได้รับจะค�ำนวณตำมสัดส่วนจ�ำนวนครั้งในกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทของกรรมกำรแต่ละรำย โดยจัดสรรให้ประธำนกรรมกำรบริษัทคิดเป็น 2 เท่ำ ของจ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ส่วนกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร คิดเป็น 1 เทำ่ของจ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม  
โดยมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำอนมัุตกิำรจดัสรรบ�ำเหนจ็ประจ�ำปีตำมเกณฑ์
ดังกล่ำว

1.4) ค่ำตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -
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2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย
2.1) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรตรวจสอบ
 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรร ดังนี้

2.1.1) ค่ำตอบแทนประจ�ำเดือนที่จำ่ยให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้จ่ำยทุกเดือน โดยมีอัตรำกำรจ่ำยดังนี้
    หน่วย :บำท/คน/เดือน

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ�าเดือนกรรมการ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30,000

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000

  
2.1.2) ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร (จ่ำยเฉพำะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม)
 หน่วย :บำท/คน/ครั้ง

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000

กรรมกำรตรวจสอบ 20,000

2.1.3) ค่ำตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี - 

2.2) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื่น 
 คณะกรรมกำรชดุย่อยอืน่ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรหิำรกลุม่ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ไม่มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินหรือ 
สิทธิประโยชน์อื่นใด

2.3) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทที่ไปเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อย 
  ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมกำรบริษัทที่ไปเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อย

ในปี พ.ศ. 2564 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริษัทรวม 11 ท่ำน เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บำท ตำมรำยละเอียดดังนี้
 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD) ค่าตอบแทน AC ค่า

ตอบแทน
ที่ไม่ใช่
ตัวเงิน

ค่าตอบแทน
รวม

BOD + AC 
ปี 2564

เบี้ยประชุม
ทั้งปี 2564

รายเดือน
ทั้งปี 2564

บ�าเหน็จ
ทั้งปี 2564

เบี้ยประชุม
ทัง้ปี 2564

รายเดือน
ทั้งปี 2564

1. นำยไพบูลย์  ด�ำรงชัยธรรม 
 (คิด 2 เทำ่)

ประธำนกรรมกำร 140,000.00 600,000.00 601,823.28 - - ไม่มี 1,341,823.28

2. ดร.นริศ  ชัยสูตร ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

+กรรมกำรอิสระ

140,000.00 240,000.00 300,911.64 80,000.00 360,000.00 ไม่มี 1,120,911.64

3. นำยชนิตร  ชำญชัยณรงค์ กรรมกำรตรวจสอบ
+กรรมกำรอิสระ

140,000.00 240,000.00 300,911.64 80,000.00 120,000.00 ไม่มี 880,911.64

4. นำยสุวิทย์  มำไพศำลสิน กรรมกำรตรวจสอบ
+กรรมกำรอิสระ

140,000.00 240,000.00 300,911.64 80,000.00 120,000.00 ไม่มี 880,911.64

5.นำยสัญญำลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมกำรตรวจสอบ
+กรรมกำรอิสระ

140,000.00 240,000.00 300,911.64 80,000.00 120,000.00 ไม่มี 880,911.64

6. นำงสำวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมกำร 
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร

140,000.00 240,000.00 300,911.64 - - ไม่มี 680,911.64
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD) ค่าตอบแทน AC ค่า

ตอบแทน
ที่ไม่ใช่
ตัวเงิน

ค่าตอบแทน
รวม

BOD + AC 
ปี 2564

เบี้ยประชุม
ทั้งปี 2564

รายเดือน
ทั้งปี 2564

บ�าเหน็จ
ทั้งปี 2564

เบี้ยประชุม
ทัง้ปี 2564

รายเดือน
ทั้งปี 2564

7. นำงสำวบุษบำ  ดำวเรือง รองประธำน
กรรมกำร / 

กรรมกำรบริหำร

- - 300,911.64 - - ไม่มี 300,911.64

8. นำยภำวิต  จิตรกร กรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำร

- - 300,911.64 - - ไม่มี 300,911.64

9. นำยฟ้ำใหม่  ด�ำรงชัยธรรม กรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำร

- - 257,924.26 - - ไม่มี 257,924.26

ดร.ลักขณำ  ลีละยุทธโยธิน\1 กรรมกำร 
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร

- 1,935.48 - - - ไม่มี 1,935.48

นำงสำยทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยำ\2 กรรมกำร 
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร

- 1,935.48 - - - ไม่มี 1,935.48

รวมทั้งสิ้น (บำท) 840,000.00 1,803,870.97 2,966,129.03 320,000.00 720,000.00 6,650,000.00

หมำยเหตุ:
\1\2 ดร.ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน และนำงสำยทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยำ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรมีผลตั้งแต่ 4 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป
 
1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดกลไกในกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบ 
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ดังนี้

1) ส่งผูบ้รหิำรระดบัสงูทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิหรอืกำรจดักำรของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมกำร 
หรือผู้บริหำรในบริษัทดังกล่ำวอย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ไปลงทุน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยธุรกิจ ตำมระเบียบอ�ำนำจอนุมัติและด�ำเนินกำรของบริษัทฯ 
ซึ่งมีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ 

2) ก�ำหนดให้มีกำรประชุมผู้บริหำรระดับสูงเดือนละครั้ง เพื่อร่วมกันก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ แนวทำงปฏิบัติ กำรติดตำมควบคุม
ให้เป็นไปตำมแนวทำงในกรอบยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนด ตลอดจนรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรคต่ำง ๆ ให้ผู้บริหำร 
มส่ีวนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยทีส่�ำคัญต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยแยกประชมุเป็นกลุม่ต่ำง ๆ  เช่น ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร
กลุ่ม และกำรประชุม Executive Committee ของสำยธุรกิจ เป็นต้น

3) คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดระเบียบอ�ำนำจอนุมัติและด�ำเนินกำรของกลุ่มบริษัท ที่กล่ำวถึงอ�ำนำจอนุมัติในกำรก�ำกับดูแล
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่น อ�ำนำจในกำรบริหำร กำรลงทุน กำรเงิน กำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน เป็นต้น

4) มีกำรก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญ เช่น ระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระเบียบกำรบริหำร
ทรัพย์สิน ระเบียบเงินทดรองจ่ำย เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นบรรทัดฐำนเดียวกัน 
สำมำรถตรวจสอบและควบคุมได้ 

5) มีกำรส่งหน่วยงำนตรวจสอบออกไปสุ่มตรวจกำรปฏิบัติงำนของบริษัทย่อยอย่ำงสม�่ำเสมอ
6) มกีำรควบคมุกำรปฏบิตังิำน กำรใช้จ่ำย โดยรวมศนูย์กำรเงนิ กำรบญัชี และฝ่ำยปฏบิติักำรส�ำหรับบรษิทัย่อย และก�ำหนดวงเงนิ

ในกำรเบิกจ่ำย ก�ำหนดผู้มีอ�ำนำจเบิกจ่ำย ซึ่งต้องมีกำรลงนำมร่วมเพื่อสอบทำนรำยกำร มีเอกสำรประกอบกำรจ่ำย และผู้มี
อ�ำนำจอนุมัติรำยกำรที่ถูกต้อง ชัดเจน

7) ให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจัดท�ำงบประมำณประจ�ำปี โดยให้มีกำรทบทวน และปรับปรุงงบประมำณเพื่อควบคุมแผน 
กำรด�ำเนินงำนอยู่เสมอ

8) เปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนทั้งของบริษัทฯ งบกำรเงินรวม และสำรสนเทศทำงกำรเงิน ให้มีกำรจัดท�ำขึ้น 
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และผำ่นกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญ 
เช่น โครงสร้ำงกำรลงทุน ปัจจัยควำมเสี่ยง รำยกำรระหว่ำงกัน 
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1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ
(1) กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้ในคู่มือ 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัทฯ รับทรำบ 
และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกเกิดรำยกำรที่อำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทท�ำกำรดูแล
อย่ำงรอบคอบ ตำมนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนมัุตริำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัซ่ึงได้ก�ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อกัษรใน “ระเบยีบอ�ำนำจ
อนุมัติและด�ำเนินกำร และ/หรือ ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)  
โดยบริษัทฯ เปิดเผยรำยละเอียดนโยบำยและแนวปฏิบัติไว้ภำยใต้หัวข้อ “กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์”  
ที่หน้ำ 99 - 101

 ทัง้นี ้ในปี พ.ศ. 2564 บรษิทัฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และไม่พบกรณทีีอ่ำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และไม่มกีำรกระท�ำใด 
ที่มีลักษณะเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�ำหนด ไม่ว่ำจะเป็นกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
โดยใช้ข้อมูลภำยใน กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือกำรซื้อขำยทรัพย์สินแต่อย่ำงใด

(2) กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน ์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบไว้ในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนกังำนทกุคนของบริษทัฯ รบัทรำบและถอืปฏิบตัอิย่ำงเคร่งครดั โดยบรษิทัฯ เปิดเผยรำยละเอยีดนโยบำยและแนวปฏบิตัิ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว ไว้ภำยใต้หัวข้อ “กำรรักษำควำมลับ กำรรักษำข้อมูล และกำรใช้ข้อมูลภำยใน” ที่หน้ำ 99

 โดยในปี พ.ศ. 2564 เลขำนุกำรบริษัท ได้ท�ำกำรแจ้งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เรื่อง กำรห้ำมซื้อ / ขำย / โอนหุ้นของ 
Grammy เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

 1) แจ้งเตือนวันที่ 18 มกรำคม 2564 เพื่อห้ำมกระท�ำกำรระหว่ำงวันที่ 22 มกรำคม - 24 กุมภำพันธ์ 2564 (งบปี 2563)
 2) แจ้งเตือนวันที่ 26 มีนำคม 2564 เพื่อห้ำมกระท�ำกำรระหว่ำงวันที่ 30 มีนำคม - 14 พฤษภำคม 2564 
  (งบไตรมำสที่ 1 ของปี 2564)
 3) แจ้งเตือนวันที่ 7 กรกฎำคม 2564 เพื่อห้ำมกระท�ำกำรระหว่ำงวันที่ 12 กรกฎำคม - 13 สิงหำคม 2564 
  (งบไตรมำสที่ 2 ของปี 2564)
 4) แจ้งเตือนวันที่ 10 ตุลำคม 2564 เพื่อห้ำมกระท�ำกำรระหว่ำงวันที่ 11 ตุลำคม - 15 พฤศจิกำยน 2564 
  (งบไตรมำสที่ 3 ของปี 2564)

 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ไม่พบรำยงำนว่ำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ 
ก�ำหนดให้งดกำรซื้อขำย หรือได้ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนแต่อยำ่งใด

 รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ (GRAMMY) ของกรรมกำรและผู้บริหำร 
 กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและคณะผู้บริหำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต. (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) 
 ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 เปรียบเทียบกับ 17 กุมภำพันธ์ 2564 และที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระหวำ่งปี ปรำกฎดังนี้
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ล�าดับ กรรมการและผู้บริหาร  ต�าแหน่ง 
 จ�านวนหุน้ท่ีถือ 

 ณ 17 
กุมภาพันธ์ 

2565 

 สัดส่วน
การถอืหุน้
ในบริษัท 

 (%)  

 จ�านวนหุ้นที่ถือ  
 ณ 17 

กุมภาพันธ์ 
2564 

 สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

 (%)  

 จ�านวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง)

ระหว่างปี 

1 นำยไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม\1  ประธำนกรรมกำร  -  -  392,834,599  47.91 (392,834,599)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  - 

บุตรที่บรรลุนิติภำวะ แต่เป็น  Concert Party\1  -  -  34,282,145  4.18 (34,282,145) 

นิติบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง แต่เป็น Concert Party
ผ่ำนกำรถือหุ้นทำงอ้อม คือ บจก.เกิดฟำ้\1

 433,600  0.05  433,600  0.05  - 

บจก.ฟ้ำ ด�ำรงชัยธรรม\1  426,774,344  52.05  -  -  426,774,344 

2 นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง • รองประธำนกรรมกำร 
• ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่ม 

 1,150,120  0.14  1,150,120  0.14  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  600,120  0.07  600,120  0.07  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

3 ดร.นริศ ชัยสูตร  กรรมกำรอิสระ  -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

4 นำยสุวิทย์ มำไพศำลสิน  กรรมกำรอิสระ  -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

5 นำยสัญญำลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์  กรรมกำรอิสระ  -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

6 นำยชนิตร ชำญชัยณรงค์  กรรมกำรอิสระ  -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

7 นำงสำวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ  กรรมกำร  -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

8 นำยภำวิต  จิตรกร • กรรมกำร 
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 สำยธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 

 -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

9 นำยฟ้ำใหม่  ด�ำรงชัยธรรม\2 • กรรมกำร 
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

กลยุทธ์ธุรกิจมิวสิค 1  

 -  -  9,342,400  1.14 (9,342,400) 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  - 

10 นำยสมภพ บุษปวนิช  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กลยุทธ์ธุรกิจมิวสิค 2 

 -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

11 นำงสำวชลยำ พร้อมศรี\4  ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

12 นำยกฤษดำ เลิศวนำ  ผู้สอบบัญชี (CPA No.4958)  -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 

นำงกนกพร สำณะวัฒนำ\3  ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
 (ลำออกมีผล 1 ม.ค. 2565) 

 -  -  -  -  - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  -  -  -  -  - 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - 
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หมำยเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี พ.ศ. 2565
\1 \ 2  นำยไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม และนำยฟ้ำใหม่ ด�ำรงชัยธรรม ถือหุ้นทำงอ้อมผำ่น บริษัท ฟ้ำ ด�ำรงชัยธรรม เนื่องจำกเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 
2564 สมำชิกของครอบครัวด�ำรงชัยธรรม ได้แก่ นำยไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม ถือหุ้น 392,834,599 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 47.910) นำยฟ้ำใหม่ 
ด�ำรงชัยธรรม ถือหุ้น 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) และ นำยระฟ้ำ ด�ำรงชัยธรรม ถือหุ้น 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) 
นำงสำวฟ้ำฉำย ด�ำรงชัยธรรม ถือหุ้น 7,969,873 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.972) นำงสำวอิงฟ้ำ ด�ำรงชัยธรรม ถือหุ้น 7,969,872 หุ้น (คิดเป็น 
ร้อยละ 0.972) ได้ด�ำเนนิกำรปรบัโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นโดยกำรโอนหุน้ทัง้หมดทีก่ลุม่ครอบครวัด�ำรงชยัธรรมถอือยูใ่ห้แก่ บรษิทั ฟ้ำ ด�ำรงชยัธรรม 
จ�ำกัด (“บริษัท ฟ้ำ ด�ำรงชัยธรรม”) ซ่ึงเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่ำว เพื่อปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในครอบครัว 
ด�ำรงชัยธรรม และรองรับกำรก�ำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยำว ส่งผลให้ บริษัท ฟำ้ ด�ำรงชัยธรรม ได้เข้ำมำถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมด 
คดิเป็นร้อยละ 52.05 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ และ บรษิทั ฟ้ำ ด�ำรงชยัธรรม ได้เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ทัง้นี ้กำรถอืหุน้ 
ก่อนและหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดังกล่ำว กลุ่มผู้ถือหุ้นยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เพียงแต่กำรถือหุ้นจะเป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อม 
โดยผ่ำน บรษิทั ฟ้ำ ด�ำรงชยัธรรม และไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอ�ำนำจควบคมุบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด ทัง้นีไ้ด้ Concert Party กบั บรษิทั เกิดฟ้ำ จ�ำกดั 
ถือหุ้น 433,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.053) โดย บริษัท เกิดฟ้ำ ถือหุ้นโดยบุตรทุกคนของนำยไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม คนละ 25% 
\3  นำงกนกพร สำณะวัฒนำ ลำออกจำกกำรเป็นพนักงำนบริษัทฯ มีผลตั้งแต่ 1 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป
\4  นำงสำวชลยำ พร้อมศรี ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ แทนนำงกนกพร สำณะวฒันำ ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรหิำรกลุม่ 
ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2565 มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 

(3) กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
 คณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำกำรทุจริต 

และคอร์รปัชัน่ส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำระบบเศรษฐกจิ สังคม และควำมมัน่คงของประเทศ จงึได้ก�ำหนดนโยบำย กระบวนกำร
ประเมินควำมเสี่ยง แนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต 
และคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยเผยแพร่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน
ของบริษทัฯ รบัทรำบและถือปฏิบตัอิย่ำงเคร่งครดั ซึง่รำยละเอยีดเปิดเผยไว้ภำยใต้หวัข้อ “กำรต่อต้ำนกำรทจุรติและคอร์รปัชนั” 
ที่หนำ้ 101 - 102

 กำรประเมินระดับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชัน ปี พ.ศ. 2564
 จำกกำรประเมินระดับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชัน (Anti-corruption Process Indicator) ของบริษัท 

จดทะเบยีนไทย โดย ก.ล.ต. และสถำบนัไทยพฒัน์ ในปี พ.ศ. 2558 บรษิทัฯ ถกูจดัอยูใ่นระดบั 3 มมีำตรกำรป้องกนั (Established) 
คือ แสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบำยของบริษัทฯ เช่น ไม่จ่ำยให้เจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและ 
ต่อตำ้นผู้เกี่ยวข้อง กำรสื่อสำรและฝึกอบรมแก่พนักงำน เพื่อให้รอบรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน

 ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2564 นั้น ก.ล.ต. และสถำบันไทยพัฒน์ ประกำศเฉพำะรำยชื่อบริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Thai CAC) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย มี 2 กลุ่ม คือ บริษัทที่ได้
ประกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วม CAC และบริษัทที่ได้รับกำรรับรอง CAC เท่ำนั้น 

 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ม่ันใจว่ำบริษัทฯ มีนโยบำยกำรก�ำหนดควำมรับผิดชอบ  
แนวปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนินกำรที่เหมำะสม บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ และควำมมุ่งม่ันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
เพื่อป้องกันกำรคอร์รัปชันในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้ว่ำจะยังไม่ได้เข้ำร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย 
ในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ” แต่บรษิทัฯ มแีนวทำงกำรปฏิบตัเิกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนัเพือ่เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัทิีช่ดัเจน
ในกำรด�ำเนินธุรกิจและพัฒนำสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืน

 โดยในปี พ.ศ. 2564 ไม่พบกำรรำยงำน หรอืกำรกระท�ำผิดเก่ียวกับกำรทจุรติคอร์รัปชันทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิทฯ และ/หรอื บรษิทัในเครอื
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(4) กำรแจ้งเบำะแส (Whistleblowing)
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงำนรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับกำรถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

กำรกระท�ำทุจริต รวมถึงกำรกระท�ำผิดกฎหมำย นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรำยงำน
ทำงกำรเงนิ หรอืระบบกำรควบคมุภำยในของกลุม่บรษิทัผ่ำนช่องทำงทีบ่รษิทั ได้จดัไว้ โดยก�ำหนดให้ เลขำนกุำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรกลั่นกรองและสรุปเบำะแสและข้อร้องเรียน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึ่งมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้พิจำรณำก่อนที่จะรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทต่อไป รวมถึงบริษัทฯ ได้มีกำร
ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบำะแสผู้กระท�ำผิด โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยละเอียด 
ของนโยบำยและกระบวนกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด (Whistleblower) และกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
หรือแจ้งเบำะแส ไว้ในหัวข้อ “กำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด (Whistleblower)” และหัวข้อ “กำรคุ้มครองผู้ให้
ข้อมูลหรือแจ้งเบำะแส” ที่หน้ำ 101

 
 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 ไม่ปรำกฎวำ่มีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบกำรกระท�ำในลักษณะที่เป็นกำรฝำ่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตำมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. แต่อย่ำงใด

2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2564
บรษิทัฯ เปิดเผยรำยงำนผลกำรปฏบิติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2564 ไว้ภำยใต้หัวข้อ “เอกสำรแนบ 6 รำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ” สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่หน้ำ 274 - 275
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3. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ปี พ.ศ. 2564

3.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง จ�ำนวน 5 คน  
ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กลุม่บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรและปลกูฝังให้เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรม
องค์กร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด�ำเนินงำนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท มุ่งไปสู่กำรบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสิทธผิล โดยมผีูอ้�ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำทีเ่ลขำนกุำร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับ 
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยในปี พ.ศ. 2564 ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจำรณำ
เรื่องที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. รับทรำบควำมเสี่ยงระดับองค์กรที่ส�ำคัญส�ำหรับปี พ.ศ. 2564 และพิจำรณำอนุมัติแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
2. ก�ำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยำ่งต่อเนื่อง 
3. ทบทวนแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปช่ันและกฎบัตรคณะกรรมกำร บริหำรควำมเสี่ยงของ 

กลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำ นโยบำยและกฎบัตรดังกล่ำวยังคงมีควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลก�ำหนด

4. รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญอยำ่งสม�่ำเสมอ
5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 และรำยงำนผลกำรประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565

จำกกำรด�ำเนินกำรข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้พิจำรณำแล้ว เห็นวำ่กลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดควำมเส่ียงระดับองค์กรที่ครอบคลุม
กำรด�ำเนนิธรุกจิหลกัของกลุม่บริษทั และได้ก�ำหนดกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงทีเ่พยีงพอ เหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ โดยสอดคล้อง 
กับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท ตลอดจนกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 (นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง)
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 25 กุมภำพันธ์ 2565
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3.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม่ี จ�ำกดั (มหำชน) (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ 2 ท่ำนและเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน โดยมี ดร.นริศ ชัยสูตร  
(กรรมกำรอสิระ) ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน นำยสวิุทย์ มำไพศำลสนิ (กรรมกำรอสิระ) และนำงสำวสวุมิล 
จึงโชติกะพิศิฐ (กรรมกำร) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

ในรอบปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ปฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใต้กฎบตัรและขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีต่ำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดยได้จัดให้มีกำรประชุม รวม 2 ครั้ง (กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมครบทุกครั้ง) เพื่อพิจำรณำเรื่องส�ำคัญตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท สรุปได้ดังนี้

(1) พิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ
จ�ำนวน 3 ทำ่น ได้แก่ 1) นำยสุวิทย์ มำไพศำลสิน 2) นำยสัญญำลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ 3) นำงสำวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ทั้งนี้
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ ระหว่ำงวนัที ่30 ตลุำคม 2563 จนถงึวนัที ่30 มกรำคม 2564 
แต่ไม่มผีูถื้อหุน้ท่ำนใดเสนอรำยชือ่บคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรมำยงับริษทัฯ ดงันัน้คณะกรรมกำร
สรรหำฯ ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้ Board Skill Matrix ประกอบกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม คุณสมบัติ
ที่จ�ำเป็นและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เห็นว่ำกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนข้ำงต้น มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที ่พ.ร.บ. บรษิทัมหำชนฯ ก�ำหนด และเป็นบคุคลผูท้รงคุณวฒุ ิมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล ปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรที่ผ่ำนมำได้เป็นอย่ำงดี มีประวัติกำรเข้ำ 
ร่วมประชุมที่ดี รวมถึงมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เพื่อเห็นชอบกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบวำระจ�ำนวน 3 ทำ่น เป็นกรรมกำร
บริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 30 เมษำยน 2564 

(2) ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี พ.ศ. 2564 โดยใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกนักบัปี พ.ศ. 2563 
กล่ำวคือ ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจดัสรรค่ำตอบแทนส�ำหรับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิำร  
เป็นรำยเดอืน เบี้ยประชุม และค่ำบ�ำเหน็จประจ�ำปี ยกเว้นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะไม่ได้ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุม 
เนือ่งจำกได้รบัผลตอบแทนจำกกำรท�ำงำนในฐำนะพนกังำนของบรษิทัแล้ว เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุ
สำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ในวนัที ่30 เมษำยน 2564 ทัง้นีก้ำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำร
ตรวจสอบนั้นได้พิจำรณำให้สอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีกำรเปรียบเทียบ 
กับอัตรำค่ำตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ตำมรำยงำนผลกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัท 
จดทะเบียนโดย ตลท.

(3) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม ซ่ึงได้แก่ นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง  
โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ เห็นว่ำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มมีผลกำรปฏิบัติงำนในปี พ.ศ. 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมำก”  
(อยู่ในระดับ 90-95%) หรือ คิดเป็น 93.99% และได้รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ของประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565 เพ่ือพิจำรณำให้ 
ควำมเห็นชอบ
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(4) คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ประเมินกำรปฏิบัติงำนของตนเองส�ำหรับปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีทั้งหมด 5 หมวด 
ได้แก่ โครงสร้ำงและองค์ประกอบคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรฯ กำรประชุม 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร และกำรพัฒนำตนเองของกรรมกำร ทั้งนี้ เกณฑ์ในกำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนตนเอง ของคณะกรรมกำรสรรหำฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่ำวคือ 4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดีมำก, 2 = พอใช้,  
1 = ไม่น่ำพอใจ, 0 = ต้องปรับปรุง โดยจำกกำรประเมินตนเองของกรรมกำรทั้งคณะ พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมอยู่ที่  
3.59 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ที่ 4 คะแนน)

(5) คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ฉบับที่
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2557 แล้ว มีควำมเห็นวำ่กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนฉบับดังกล่ำว 
มคีวำมเหมำะสมกบับรบิททำงธรุกิจของกลุม่บรษิทัฯ รวมถงึยงัส่งเสรมิหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ด้ีวยในปัจจบุนั โดยมขีอบเขต
ควำมรบัผดิชอบในกำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรชดุย่อย 
รวมท้ังสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมำะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและก�ำหนดค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำร
บริษัท ตลอดจนปฏิบัติงำนดำ้นอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
อย่ำงเหมำะสมแล้ว จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติให้ยังคงใช้กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำฯ ฉบับลงวันที่ 13 สิงหำคม 2557 ต่อไป

คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่รบัทรำบอย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยในรอบปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำร
สรรหำฯ ได้ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ ด้วยควำมระมดัระวงั รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอสิระ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ 
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่ำงเหมำะสม

 (ดร.นริศ ชัยสูตร)
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
 วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565
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3.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

คณะกรรมกำรบริษัทยึดม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักจริยธรรมและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) จนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณำกำรกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ และเป้ำหมำยขององค์กร เพ่ือส่งเสริมระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ 
ควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย ตลอดจนเพิ่มมูลคำ่และส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ 

ในรอบปี พ.ศ.  2564 คณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรและจรยิธรรมธรุกจิ ยงัคงด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่งในกำรส่งเสรมิและสนับสนนุให้บรษิทัฯ  
มีระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มุ่งม่ันในกำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง และจริงจัง ส�ำหรับผลกำรประเมิน 
จำกองค์กรต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ มีดังนี้

1. กำรประเมนิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบียนไทยใน ตลท. (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ประจ�ำปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2553  
ให้บรษิทัฯ อยูใ่นเกณฑ์ “ดมีำก” (ปี พ.ศ. 2550 ไม่มกีำรส�ำรวจ) และ อยูใ่นระดบั “ดเีลศิ (5 ดำว)” ตดิต่อกนั 11 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2564 

2. กำรประเมนิคุณภำพกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ (AGM Checklist) โดยสมำคมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย (Thai Investors Association) 
ให้บรษัิทฯ อยูใ่นระดบั “ดีเยีย่ม” ประจ�ำปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560 
และ ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่ำง” ในปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2561,  
ปี พ.ศ. 2562, ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 (ได้รับ 100 คะแนนเต็ม)

3. คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ได้ประเมินกำรปฏิบัติงำนของตนเองส�ำหรับปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีทั้งหมด 5 
หมวด ได้แก่ โครงสร้ำงและองค์ประกอบคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรฯ กำรประชุม 
คณะกรรมกำรฯ กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร และกำรพัฒนำตนเองของกรรมกำร ทั้งนี้ เกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตนเองของคณะกรรมกำรฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั กล่ำวคอื 4 = ดเียีย่ม, 3 = ดมีำก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่น่ำพอใจ, 0 = ต้องปรบัปรงุ 
โดยจำกกำรประเมินตนเองของกรรมกำรทั้งคณะ พบว่ำมีคะแนนเฉล่ียในภำพรวมอยู่ที่ 3.58 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ท่ี  
4 คะแนน)

4. คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกจิกำรและจรยิธรรมธรุกจิ ได้พจิำรณำและทบทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ทีก่�ำหนด 
ในคู่มอืกำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่แีละจรยิธรรมธรุกจิ (“Company Corporate Governance Policy : CG Policy”) ฉบบัปรบัปรงุ
ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2562 และประกำศใช้เม่ือวันที่ 1 ธันวำคม 2562 และประเมินกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ส�ำหรับบรษิทัจดทะเบยีนปี พ.ศ. 2560 (CG Code) ของส�ำนกังำน ก.ล.ต. ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ในแต่ละข้อเทยีบเคียงกบันโยบำย
และกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ แล้ว โดยเห็นว่ำบริษัทฯ สมควรใช้คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ (CG Policy & Business Ethics) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยไม่มีควำมจ�ำเป็น
ที่จะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่ำงใด เนื่องจำกเห็นว่ำบริษัทฯ มีนโยบำย มำตรกำร และกระบวนกำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ ในสำระส�ำคัญที่สอดคล้องกับหลักกำร CG Code แล้ว ส�ำหรับหลักกำร CG Code ในเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สำมำรถ 
น�ำมำก�ำหนดเป็นนโยบำยหรือยังไม่ได้น�ำไปปฏิบัติตำมได้ บริษัทฯ ได้ท�ำกำรระบุถึงเหตุผลที่ยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้  
และก�ำหนดมำตรกำรทดแทนในเรื่องดังกล่ำวไว้เรียบร้อยแล้ว
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5. คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรม
ธุรกิจฉบับปัจจุบันแล้ว เห็นว่ำยังมีควำมเหมำะสมกับบริบททำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่องำนด้ำน 
กำรก�ำกับดูแลฯ ของกลุ่มบริษัท และส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพ และผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโต
อย่ำงยั่งยืน อีกทั้ง กฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลฯ ฉบับนี้ ยังสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี พ.ศ. 2555 ของ ตลท. และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 (CG Code)  
ของ ก.ล.ต. แล้ว จึงเห็นว่ำบริษัทฯ ควรใช้กฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 ต่อไป

6. เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ ในประเดน็เร่ืองกำรถ่วงดลุอ�ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 
ให้มคีวำมชดัเจนยิง่ขึน้ และเป็นไปตำมหลกักำร CG Code คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลฯ จงึได้เสนอควำมเหน็ชอบผ่ำนคณะกรรมกำร
บรษัิท ซึง่ได้อนมุตัมิอบหมำยให้ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่เป็นกรรมกำรอสิระ ร่วมกบัประธำนกรรมกำรบรษิทั 
ในกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ติดภำรกิจ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ สำมำรถมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระท่ำนอื่นปฏิบัติหนำ้ที่แทนเป็นครำว ๆ ไปได้

บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้ก�ำหนดขึ้นและสนับสนุนให้มี
กำรปรับปรุงและพัฒนำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร รวมทั้งเปิดเผยผลกำรปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงต่อเน่ืองและเหมำะสม  
อันเป็นกำรสะท้อนถึงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้บริษัทฯ มีหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ที่ทันสมัย สอดคล้องต่อภำวะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับมำตรฐำนและกำรปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ  
อยำ่งต่อเนื่อง

 นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง
 ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ
 18 กุมภำพันธ์ 2565
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จึงได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลุมทัง้ในด้านการเงนิ การบรหิาร 
การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุม
ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control 
Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตาม (Monitoring  
Activities)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ก�าหนดนโยบายก�ากับกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance & Code of Ethic) 
นอกจากนี้มีการก�าหนด โครงสร้าง ภาระหน้าท่ี อ�านาจอนุมัติด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผล 
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงิน 
ตามสายงานที่รับผิดชอบ และมีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีช่องทางการร้องเรียน (Whistleblower) อย่างชัดเจน

นอกจากนีย้งัมคีณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้รับการแต่งต้ังโดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ตามแนวทางทีต่ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด ซึง่ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 4 ท่าน และมผู้ีอ�านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบในการสอบทานงบการเงนิ การเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงนิ 
และรายการทีม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มคีวามถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ และประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน การประเมนิผลการปฏิบตังิานและผลตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�าปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีได้รับ 
มอบหมายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงาน 
ประจ�าปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระหว่างปี พ.ศ.  2564 โดยในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
รัทราบผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก�าหนดขึ้นในด้านต่างๆ 
5 ส่วน กล่าวคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือ

“โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแล 
การด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ 
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หรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงอย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายใน 
ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ 
ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงาน 
ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ”

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้แต่งตั้งนายวิชัย สันทัดอนุวัตร ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จนถงึปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
แล้วว่า นายวิชัย สันทัดอนุวัตร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน และ 
มีความเข้าใจในกิจกรรม และการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3

2. รายการระหว่างกัน 
กลุม่บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีม่กีารท�ารายการระหว่างกนักบับริษทัฯ และบรษัิทย่อย

ในช่วงปี พ.ศ. 2564 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อย มีการท�ารายการระหว่างกนักบับรษิทัและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  
ซึ่งมีทั้งรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและรายการท่ีไม่เป็นปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจ�าแนกกลุ่มธุรกิจที่มีการท�า
รายการระหว่างกันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

A)	 กลุ่มบริษัทฯ
 กลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อบริษัท ประเภทของธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง  
และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 100 %

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์ 
เนชั่นแนล จ�ากัด

จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง 100 %

บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด  
(อกีร้อยละ 49 ถือหุน้โดยบรษิทั จ ีเอม็ เอ็ม 
โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

หยุดด�าเนินการชั่วคราว 51 %

บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี 100 %
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ชื่อบริษัท ประเภทของธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่านสื่อและบริการ
รับค�าสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และอีคอมเมิร์ซ

100 %

บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด ผลิตและจัดจ�าหน่าย เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 
ผ่านดาวเทียมและระบบทีวีดิจิทัล

100 %

บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ�ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 100 %

บริษัท จีสองร้อยเอ็ม จ�ากัด 
(“เดิมชื่อ : 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 จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ 51 %

บริษัท โอเอสพี ทีวี จ�ากัด  
(อีกร้อยละ 49 ถือโดย บริษัท โอ ช้อปปิ้ง 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม 51 %

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศในระบบดิจิทัล 100%

บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 100 %

บริษัท จี บรอดคาสท์ จ�ากัด ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม 100 %

บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท เมจิค ฟิล์ม จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 90.91 %

บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย 
(ประเทศจีน) จ�ากัด

หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
ดิจิตอล โดเมน จ�ากัด

บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย 
บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย 
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด

บริษัท น�า้ดีไม้งาม จ�ากัด ให้บริการสื่อโฆษณา ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์  
และรับจัดกิจกรรมทางการตลาด

100%
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B)	กลุ่มบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท ประเภทของธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างช�าระบัญชี 50 % 

บริษัท ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 25 %

บริษัท ซีเนริโอ จ�ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ และละครเวที 25 % 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย 
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด

บริษัท เสียงดีทวีสุข จ�ากัด ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา 
ผลิตเพลง และดนตรีประกอบภาพยนตร์

45 %

บริษัท งานดีทวีสุข จ�ากัด ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด 40 %

บริษัท นาดาว บางกอก จ�ากัด รับจ้างผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ 
และให้บริการจัดหานักแสดง

30 %

บริษัท สวัสดีทวีสุข จ�ากัด รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณา 
และภาพยนตร์ และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์

25 %

บริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด 
(มหาชน) (2564 : แปรสภาพเป็นมหาชน) 
(อกีร้อยละ 8.47 ถือโดยบรษิทั ซเีนรโิอ 
จ�ากดั)

ด�าเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี วิทยุ รับจ้างผลิตคอนเท้นท์  
ให้บริการรับจ้างท�าสื่อโฆษณา ให้เช่าพื้นที่โฆษณา  
ให้เช่าเวลาในการโฆษณา บริหารศิลปิน ให้บริการ 
สตูดิโอ และลงทุนในธุรกิจอื่น

25.02%

บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจด้านบันเทิงเเละให้ค�าปรึกษา เช่น  
จัดคอนเสิร์ต ละครเวที และการแสดงต่าง ๆ  
รวมถึง การพัฒนาศิลปินไอดอล

51%

บริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดย 
บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

บริษัท โอทู คิส จ�ากัด ขายส่ง ขายปลีก ท�าการตลาด เเละส่งเสริมการขาย
ส�าหรับสินค้าประเภทเครื่องส�าอาง เวชส�าอาง 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

60%

บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ ทีเอ็ม จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจด้านบันเทิงโดยมีผู้แสดงแบบเพื่อส่งเสริม
การขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

50%

บริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดย 
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด

กิจการร่วมค้าเดสทินี เดอะ มูฟวี่ ผลิตภาพยนตร์ 70%

บริษัท สเปเชียล เดสทินี จ�ากัด ระดมทนุด้วยการเสนอขายดิจทิลัโทเคนต่อผูล้งทุนทัว่ไป 70%



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)148

C)	กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ	โดยการมีกรรมการร่วมกัน

ชื่อบริษัท ประเภทของธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด ให้เช่าและบริการสถานที่ - นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

- นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของบริษัท 
เกิดฟ้า จ�ากัด 

- นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด

บริการทางด้านกฎหมาย - นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ของบริษัทฯ และด�ารงต�าแหน่งทนายความหุ้นส่วนและกรรมการ
ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์  
และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร อาทิ ธุรกิจเพลง และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น เป็นต้น โดยมีบริษัทย่อยหลายแห่งด�าเนินธุรกิจด้าน 
การผลติสือ่เพือ่สนบัสนนุธรุกจิหลกั ดงัน้ัน บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจึงมกีารท�ารายการระหว่างกนัทัง้กับกลุม่บรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัร่วม กลุม่บรษิทั
ร่วมค้าและกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีกรรมการร่วมกัน 

ซึ่งสามารถจ�าแนกรายการค้าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
• รายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ได้แก่ รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าเพลง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าผลิต และจัดจ�าหน่ายภาพยนตร์ รายการ

ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าส่งเสริมการขาย ค่าส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ ค่าบริการสตูดิโอ ค่าบริหารศิลปิน ค่าจ้างผลิต ค่าบริการ 
จัดคอนเสิร์ตและค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

• รายการที่ไม่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าอาคารส�านักงาน การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย ค่าบริหารงานส่วนกลางและ 
ค่าบริการวิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ตาม พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 ระบุว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะท�า
ธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ยกเว้น เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนพึงกระท�า 
กบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั และเป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการหรอืเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
อนุมัติไว้แล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง และ
เงือ่นไขทางการค้าของการท�าธรุกรรมกับบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องแล้ว และบรษิทัฯ ก�าหนดระเบยีบอ�านาจอนมัุตแิละด�าเนนิการของบรษิทั 
ฉบับที่ 1/2558 เรื่องการท�ารายการระหว่างกันให้สอดคล้องกับประกาศของ ตลท. 

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บรษัิทฯ มนีโยบายในการเข้าท�ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นปกติทางธรุกจิ หรอืสนบัสนนุธรุกจิปกต ิเช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสรมิ 
การขาย การจ่ายลิขสิทธิ์ ค่าส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ การให้บริการสตูดิโอ การบริหารศิลปิน การจ้างผลิต การให้บริการจัดคอนเสิร์ต การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ การผลิตชิ้นงานคลิป การจัดละครเวทีและการให้เช่าอุปกรณ์แสง สีและเสียง เป็นต้น ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ  
มีนโยบายที่จะด�าเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยจะก�าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม 
ลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ 
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ส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีไม่เป็นปกติทางธุรกิจ แต่อาจมีขึ้นในอนาคต เช่น การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย ค่าบริหารงานส่วนกลางและ 
ค่าบริการวิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือมีการก�าหนดราคาและเงื่อนไขทาง 
การค้าท่ีไม่เป็นไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป บริษัทฯ จะด�าเนินให้การพิจารณาและอนุมัติการท�ารายการประเภทดังกล่าวผ่านที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบาย 
ในการก�าหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทฯ จะด�าเนินการ 
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันประเภทดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยการมีกรรมการร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

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

และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด 
 (บริการทางด้านกฎหมาย)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน 
ข้อ C) 
ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน 
ข้อ C)

ลักษณะของรายการ ค่าบริการอื่น ๆ

มูลค่ารายการ จ�านวน 2.01 ล้านบาท ก�าหนดราคา โดยอ้างอิงราคาที่ตกลงร่วมกัน  
(เป็นรายได้ของบริษัทฯ ทั้งจ�านวน)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคงค้าง 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 0.15 ล้านบาท (เป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ทั้งจ�านวน)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ข้างต้นได้ก�าหนดราคา โดยใช้ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด เป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า 
ก�าหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

ลักษณะของรายการ 1) ค่าบริการระบบสาธารณูปโภค ค่าบริการพื้นที่จอดรถ และค่าบริการพื้นที่โฆษณา 
2) ค่าธรรมเนียมปรึกษากฎหมาย

มูลค่ารายการ จ�านวน 17.15 ล้านบาท ก�าหนดราคา โดยอ้างอิงราคาตลาด และราคาตามสัญญา 
ที่อิงราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่วมกัน 
(เป็นค่าบริการจ่ายของบริษัทฯ 12.82 ล้านบาท และค่าบริการจ่ายของบริษัทย่อย  
4.33 ล้านบาท)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นคงค้าง 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 2.86 ล้านบาท 
(เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ 2.15 ล้านบาท และเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทย่อย 0.71 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานค่าบริการระบบ
สาธารณูปโภค และค่าบริการจ่ายอื่น ๆ ที่ก�าหนดราคาตามราคาตลาด และค่าธรรมเนียม
ปรึกษากฎหมาย ก�าหนดราคาตามสัญญาที่อ้างอิงราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่วมกัน  
มีความเห็นว่า วิธีการก�าหนดราคาข้างต้นเป็นไปตามปกติของธุรกิจ มีความสมเหตุผล 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า วิธีการก�าหนดราคาน่าจะมีความเหมาะสม  
และสมเหตุสมผลตามที่ฝ่ายจัดการได้ให้ความเห็นมา
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รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า ซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์

1) บริษัท ซีเนริโอ จ�ากัด 
(ผลิตรายการโทรทัศน์ และละครเวที)

ลักษณะความสัมพันธ์
ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

2) บริษัท นาดาว บางกอก จ�ากัด 
(รับจ้างผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ และให้บริการจัดหานักแสดง)

ลักษณะความสัมพันธ์
ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

3) บริษัท งานดีทวีสุข จ�ากัด  
(ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด)

ลักษณะความสัมพันธ์
ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

4) บริษัท สวัสดีทวีสุข จ�ากัด 
 (รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและภาพยนตร์  

และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์)

ลักษณะความสัมพันธ์
ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

5) บริษัท เสียงดีทวีสุข จ�ากัด 
 (ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ผลิตเพลงและดนตรี

ประกอบภาพยนตร์)

ลักษณะความสัมพันธ์
ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

6) บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) 
 (ด�าเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี วิทยุ รับจ้างผลิตคอนเท้นท์ ให้บริการรับจ้าง 

ท�าสื่อโฆษณา ให้เช่าพื้นที่โฆษณา ให้เช่าเวลาในการโฆษณา บริหารศิลปิน 
และให้บริการสตูดิโอ และลงทุนในธุรกิจอื่น)

ลักษณะความสัมพันธ์
ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

7) บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จ�ากัด 
 (ด�าเนินธุรกิจด้านบันเทิงเเละให้ค�าปรึกษา เช่น จัดคอนเสิร์ต ละครเวที 

และการแสดงต่าง ๆ รวมถึง การพัฒนาศิลปินไอดอล)

ลักษณะความสัมพันธ์
ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

8) บริษัท โอทู คิส จ�ากัด 
 (ขายส่ง ขายปลีก ท�าการตลาด เเละส่งเสริมการขายส�าหรับสินค้าประเภท

เครื่องส�าอาง เวชส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)

ลักษณะความสัมพันธ์
ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

9) บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ ทีเอ็ม จ�ากัด 
 (ด�าเนินธุรกิจด้านบันเทิง โดยมีผู้แสดงแบบเพื่อส่งเสริมการขาย 

และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์)

ลักษณะความสัมพันธ์
ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B) 

ลักษณะของรายการ 1) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสื่อโฆษณารายการโทรทัศน์

2) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

3) รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตและละครเวที

4) รายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลง ลิขสิทธิ์ละครและรายการ

5) รายได้จากการค่าบริหารศิลปิน

6) รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ บริการรับจัด/บริหารกิจกรรม

7) รายได้บริหารงาน/ค่าที่ปรึกษา

8) รายได้อื่น

มูลค่ารายการ
จ�านวน 290.44 ล้านบาท ก�าหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงจากราคาตลาด  
(เป็นรายได้ของบริษัทฯ 151.28 ล้านบาท และบริษัทย่อย 139.16 ล้านบาท)
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รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ (ต่อ)

ลูกหนี้การค้า 
และลูกหนี้อื่นคงค้าง

31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 283.55 ล้านบาท  
(เป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ จ�านวน 72.59 ล้านบาท และเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย 
จ�านวน 210.96 ล้านบาท)

รายได้รับล่วงหน้า 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 81.52 ล้านบาท  
(รายได้รับล่วงหน้าคงเหลือเป็นของบริษัทฯ จ�านวน 2.41 ล้านบาท และเป็นรายได้รับล่วงหน้าของบริษัทย่อย
จ�านวน 79.6 ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ข้างต้นได้ก�าหนดราคา โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน  
อ้างอิงราคาตลาด เป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ก�าหนดราคาดังกล่าว  
มีความสมเหตุสมผล

ลักษณะของรายการ ค่าบริการจ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย

1) ต้นทุนค่าสื่อโฆษณา-สปอตโทรทัศน์และค่าอุปถัมภ์รายการและละคร (Sponsorship)

2) ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์จากการจ�าหน่ายรายการโทรทัศน์ อาทิ ละคร เพลงประกอบละคร  
ในรูปของดิจิทัลแพลตฟอร์ม

3) ต้นทุนมีเดีย และค่าเช่าเวลาผลิตรายการ

4) ต้นทุนผลิตละคร บริหารกิจกรรม และต้นทุนค่าเช่าสถานที่

5) ต้นทุนค่าจัดหาศิลปิน

6) ต้นทุนผลิตรายการ

มูลค่ารายการ จ�านวน 282.91 ล้านบาท การก�าหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด  
ระหว่างบริษัทผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  
(เป็นค่าบริการของบริษัทฯ จ�านวน 110.03 ล้านบาทและเป็นค่าบริการของบริษัทย่อย จ�านวน 172.88 ล้านบาท)

เจ้าหนี้การค้า 
และเจ้าหนี้อื่นคงค้าง

31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 292.66 ล้านบาท  
(เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จ�านวน 97.08 ล้านบาท และเป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อย 
จ�านวน 195.58 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าบริการจ่ายข้างต้น ได้ก�าหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน
อ้างอิงราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ก�าหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล
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รายการระหว่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ 
โดยการมีกรรมการร่วมกัน

ผู้เช่า กลุ่มบริษัทฯ

ผู้ให้เช่า
(บริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง) 

บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ 
ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

2. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ 
ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของบริษัทเกิดฟ้า จ�ากัด

3. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ
ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารส�านักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่อาคารส�านักงานสูง 43 ชั้น  
ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
จากบริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

ขนาดของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประมาณ 15,273.43 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 39  
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�านวนค่าเช่าจ่ายที่ 
กลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่ 
บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด  
ส�าหรับปี พ.ศ. 2564

จ�านวน 126.91 ล้านบาท 
(เป็นค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯ จ�านวน 106.75 ล้านบาท และของบริษัทย่อย 
จ�านวน 20.16 ล้านบาท)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 8.79 ล้านบาท (เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยทั้งจ�านวน)

มูลค่าของรายการ ประมาณ 373 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า อัตราค่าเช่าซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ 
บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด ในอัตรา 637-700 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นอัตราค่าเช่า 
ที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างอัตราค่าเช่า 
ตามราคาตลาดซึ่งอยู่ระหว่าง 650–720 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามรายงาน 
การประเมินราคาของบริษัท โจนส์ แลง ลานซาลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมิน
ราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังในแต่ละปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com >  
ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ > กิจกรรมและเอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์ม 56-1





รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 563,253,163       727,677,141       174,744,848       284,439,520       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 800,960,477       912,380,120       466,535,987       541,165,931       
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 44,624,139         42,352,002         11,001,513         9,366,727           
สินคา้คงเหลือ 9 221,415,000       213,250,581       128,018,748       100,828,282       
เงินทดรองจ่าย 15,454,974         26,437,780         11,475,496         23,174,210         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 629,370,000       -                         629,370,000       -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 83,563,572         127,363,679       28,153,753         44,127,287         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,358,641,325    2,049,461,303    1,449,300,345    1,003,101,957    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 5,879,511           5,822,878           5,629,561           5,572,928           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         658,988,732       734,847,007       
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 866,883,216       288,316,799       1,242,574,900    1,191,549,700    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 169,859,755       176,496,025       194,341,357       194,341,357       
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         -                         1,530,000           
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 16 130,238,031       177,491,800       49,056,076         67,544,087         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 24 319,617,813       379,450,901       178,665,715       234,349,521       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 383,695,467       300,715,441       387,315,877       307,876,556       
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 18 422,561,492       480,305,762       -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33 203,393,633       185,265,799       181,038,786       161,175,266       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 198,067,922       198,475,352       107,388,536       79,491,866         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,700,196,840    2,192,340,757    3,004,999,540    2,978,278,288    
รวมสินทรัพย์ 5,058,838,165    4,241,802,060    4,454,299,885    3,981,380,245    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 20 800,000,000       50,000,000         800,000,000       50,000,000         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 1,252,585,503    1,334,628,841    592,239,091       611,305,572       
รายไดรั้บล่วงหนา้ 219,841,708       381,165,462       111,601,316       231,055,415       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         529,800,000       549,800,000       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 23 362,500,000       75,000,000         150,000,000       75,000,000         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 24 87,963,468         80,880,557         57,702,446         53,556,911         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,483,476           7,576,807           -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 84,225,405         127,698,654       46,650,104         95,286,723         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,809,599,560    2,056,950,321    2,287,992,957    1,666,004,621    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 23 261,205,020       622,805,577       74,355,235         223,925,391       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 24 253,209,426       307,231,032       140,828,396       193,946,832       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 33 17,920,502         -                         17,920,502         -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 175,051,109       229,396,217       136,182,094       184,198,115       
ภาระจากสญัญาค ้าประกนัเงินกูย้มื 26 -                         -                         400,000,000       400,000,000       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 59,482,173         67,595,047         512,173              492,547              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 766,868,230       1,227,027,873    769,798,400       1,002,562,885    
รวมหนีสิ้น 3,576,467,790    3,283,978,194    3,057,791,357    2,668,567,506    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)160



บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 819,949,729       819,949,729       819,949,729       819,949,729       
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 819,949,729       819,949,729       819,949,729       819,949,729       
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 27 492,987,095       1,896,968,197    492,987,095       1,896,968,197    
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27, 29 2,165,384           13,719,594         2,165,384           13,719,594         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 27 91,962,759         (1,863,211,859)   81,482,005         (1,417,700,696)   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (41,604,432)        (39,341,895)        (75,685)               (124,085)             
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,365,460,535    828,083,766       1,396,508,528    1,312,812,739    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 116,909,840       129,740,100       -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,482,370,375    957,823,866       1,396,508,528    1,312,812,739    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,058,838,165    4,241,802,060    4,454,299,885    3,981,380,245    

-                     -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 161



บริษัท จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รำยได้
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 30 1,505,614,903    1,696,544,264    154,495,737       212,062,338       
รายไดจ้ากการให้บริการ 30 926,183,608       1,914,495,897    497,935,538       1,344,520,395    
รายไดจ้ากคา่ลิขสิทธ์ิ 30 1,403,643,102    1,360,517,444    1,192,619,788    1,176,815,093    
รายไดเ้งินปันผล 10, 13 3,296,700            -                           63,820,071         87,372,595         
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 -                           -                           -                       200,000,300       
ก าไรจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมในสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 10, 12 89,598,590         -                           89,598,590         -                           
ก าไรเสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 234,924,682       -                           -                           -                           
รายไดอ่ื้น 52,183,877         60,510,958         13,697,956         53,317,811         
รวมรำยได้ 4,215,445,462    5,032,068,563    2,012,167,680    3,074,088,532    
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 2,176,103,540    3,134,371,775    1,129,023,468    1,937,920,748    
คา่ใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและการบริการ 411,897,270       398,516,722       46,812,016         56,091,002         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,320,193,697    1,566,355,380    845,449,047       1,007,418,596    
คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
   จากเงินให้กูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั) 6 -                           -                           (1,057,805,000)   1,051,175,000    
ขาดทุนจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย 13 -                           -                           -                           88,446,796         
ขาดทุนจากการรับรู้ภาระตามสัญญาค ้าประกนัเงินกูย้มื 26 -                           -                           -                           400,000,000       
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) 13 -                           -                           1,014,275,000    (61,463,898)        
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 -                           437,724,280       -                           -                           
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,908,194,507    5,536,968,157    1,977,754,531    4,479,588,244    
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 307,250,955       (504,899,594)      34,413,149         (1,405,499,712)   
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 261,964,936       408,815,876       -                           -                           
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 8,868,631            (3,414,311)          -                           -                           
รายไดท้างการเงิน 1,904,969            3,552,754            34,111,070         7,005,339            
ตน้ทุนทางการเงิน 31 (60,031,697)        (40,747,616)        (37,256,578)        (37,351,877)        
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงนิได้ 519,957,794       (136,692,891)      31,267,641         (1,435,846,250)   
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 33 (4,548,032)          (12,937,588)        12,040,044         14,784,743         
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 515,409,762       (149,630,479)      43,307,685         (1,421,061,507)   

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 497,123,495       (175,413,204)      43,307,685         (1,421,061,507)   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18,286,267         25,782,725         

515,409,762       (149,630,479)      

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 34
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.61                     (0.21)                   0.05                     (1.73)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)162



บริษัท จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 515,409,762       (149,630,479)      43,307,685         (1,421,061,507)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,310,937)          2,055                   -                           -                           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,310,937)          2,055                   -                           -                           
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25, 33 48,330,104         -                           40,339,704         -                           
ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 48,400                 17,200                 48,400                 17,200                 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัของการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14 (3,348,391)          -                           -                           -                           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (504,901)             -                           -                           -                           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 44,525,212         17,200                 40,388,104         17,200                 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 42,214,275         19,255                 40,388,104         17,200                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 557,624,037       (149,611,224)      83,695,789         (1,421,044,307)   

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 537,376,769       (175,393,949)      83,695,789         (1,421,044,307)   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,247,268         25,782,725         

557,624,037       (149,611,224)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 163
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บริษัท จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 519,957,794       (136,692,891)      31,267,641         (1,435,846,250)   
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 274,328,589       280,936,806       115,162,500       130,830,593       
   ผลต่างจากการลดคา่เช่า -                           1,459,185            -                           1,182,452            
   โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (6,681,115)          (69,255,606)        (2,140,193)          (69,255,606)        
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน 7,445,323            8,048,926            14,103,317         7,074,918            
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 9,374,113            (17,089,681)        15,936,845         (39,644,686)        
   โอนกลบัส ารองสินคา้รับคืน (27,420,281)        (45,773,397)        (28,047,237)        (44,070,995)        
   ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลคา่ยติุธรรมในสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (89,598,590)        3,562                   (89,598,590)        3,562                   
   โอนกลบัตน้ทุนจ่ายล่วงหน้า -                           (6,894,607)          -                           (6,894,607)          
   ขาดทุน (ก าไร) จากการลดทุน คืนทุน และการช าระบญัชีในบริษทัยอ่ย -                           -                           (647,693)             88,446,796         
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) -                           -                           1,014,275,000    (61,463,899)        
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ (โอนกลบั) (16,610,000)        543,450               -                           -                           
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                           1,000,000            -                           1,000,000            
   คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้มื
      แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั) -                           -                           (1,057,805,000)   1,051,175,000    
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           1,323,341            -                           -                           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 13,503,884         43,698,487         (239,986)             43,902,947         
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,148,137         2,851,094            1,847,215            2,808,428            
   ก าไรเสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ (234,924,682)      -                           -                           -                           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                           437,725,484       -                           (200,000,300)      
   ขาดทุน (ก าไร) จากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,500,967)          11,327,874         -                           -                           
   ขาดทุนจากการรับรู้ภาระจากสัญญาค ้าประกนัเงินกูย้มื -                           -                           -                           400,000,000       
   ก าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า (116,039)             (5,890,993)          -                           (2,586,824)          
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 455,731               -                           455,731               -                           
   เงินปันผลรับ (3,296,700)          -                           (63,820,071)        (87,372,595)        
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (261,964,936)      (408,815,876)      -                           -                           
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (8,868,631)          3,414,311            -                           -                           
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 34,570,582         72,464,296         27,306,449         37,720,330         
   รายไดท้างการเงิน (1,904,969)          (3,552,754)          (34,111,070)        (7,005,339)          
   ตน้ทุนทางการเงิน 60,031,697         40,747,616         37,256,578         37,351,877         
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 273,928,940       211,578,627       (18,798,564)        (152,644,198)      
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 110,655,435       586,760,936       72,121,036         491,531,185       
   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า (2,272,137)          20,884,666         (1,634,786)          216,544               
   สินคา้คงเหลือ (17,538,532)        (81,786,613)        (43,127,311)        18,937,881         
   เงินทดรองจ่าย 10,982,806         5,143,698            11,698,714         1,108,160            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 89,180,904         66,516,507         42,188,660         28,337,527         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (222,825,096)      (40,436,132)        (141,551,005)      (27,985,072)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บริษัท จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2564 2563 2564 2563

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (69,610,978)        (207,200,229)      (7,391,903)          (146,472,473)      
   รายไดรั้บล่วงหน้า (161,323,754)      (22,782,097)        (119,454,099)      37,515,098         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (15,972,846)        (26,280,408)        (20,589,382)        (24,186,529)        
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (3,670,550)          (18,839,317)        (24,170,532)        (8,526,933)          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (8,112,875)          66,984,697         19,625                 (107,804)             
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย -                           (224,700,000)      -                           -                           
 เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (16,578,683)        335,844,335       (250,689,547)      217,723,386       
   จ่ายดอกเบ้ีย (59,951,575)        (47,236,938)        (36,943,570)        (38,402,623)        
   จ่ายชดเชยการเลิกจา้งและเกษียณอายุ (33,241,610)        (51,428,983)        (9,071,078)          (21,606,836)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (67,065,252)        (96,069,103)        (26,197,512)        (41,473,052)        
   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 76,120,656         34,279,846         5,736,683            -                           
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (100,716,464)      175,389,157       (317,165,024)      116,240,875       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ืออุปกรณ์ (27,257,594)        (65,945,075)        (12,915,729)        (35,919,465)        
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                           -                           1,059,335,000    (1,052,705,000)   
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                           -                           (1,003,051,820)   -                           
เงินสดรับจากการลดทุน คืนทุน และการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                           -                           65,282,788         23,852,035         
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ (85,025,190)        -                           (51,025,200)        -                           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           1,814,501            -                           -                           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                           1,200,000,000    -                           1,200,000,000    
เงินสดรับจากการลงทุนบริษทัยอ่ย -                           33,233,696         -                           -                           
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัอ่ืน -                           (249,950)             -                           -                           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,709,484         7,587,183            584,542               7,286,615            
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 15,000,000         7,327,150            46,948,430         101,372,135       
เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,296,700            -                           3,296,700            -                           
เงินสดจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (2,534,338)          -                           -                           
ดอกเบ้ียรับ 1,887,355            3,946,876            38,214,181         4,275,402            
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (539,767,542)      120,149,721       (539,767,542)      -                           
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (621,156,787)      1,305,329,764    (393,098,650)      248,161,722       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บริษัท จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 750,000,000       50,000,000         750,000,000       50,000,000         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                           (460,600,000)      (20,000,000)        (98,400,000)        
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (75,000,000)        (500,000,000)      (75,000,000)        -                           
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (82,162,905)        (75,243,998)        (54,430,998)        (53,977,995)        
จ่ายเงินปันผล -                           (163,989,626)      -                           (163,989,626)      
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (33,076,885)        (55,127,405)        -                           -                           
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไป) ในกจิกรรมจดัหำเงนิ 559,760,210       (1,204,961,029)   600,569,002       (266,367,621)      
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2,310,937)          2,055                   -                           -                           
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (164,423,978)      275,759,947       (109,694,672)      98,034,976         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 727,677,141       451,917,194       284,439,520       186,404,544       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 563,253,163       727,677,141       174,744,848       284,439,520       

-                           -                           -                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่า 12,735,067         39,678,744         3,827,653            5,007,600            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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 1 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
 บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล  ำเนำใน

ประเทศไทย บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจบนัเทิงครบวงจร ไดแ้ก่ 
ธุรกิจเพลง ธุรกิจโทรทศัน์ดำวเทียม ธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจภำพยนตร์ ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง และร่วมลงทุน
ในธุรกิจอื่น ที่อยูต่ำมที่จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ                         
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ที่ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัให้ควำมส ำคัญกับ      
กำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำอยำ่งเคร่งครัด จึงยงัไม่สำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจไดเ้ต็มประสิทธิภำพ ส่งผลให้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัลดลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั เมื่อเทียบ
กบัผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำ ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำง
ใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหน้ีสิน และ
หน้ีสินที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้สำมำรถประมำณกำรและใช้ดุลยพินิจไดอ้ย่ำงเหมำะสม
เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง 

1.3 กำรปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทในปี 2563 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 กลุ่มบริษทัได้ปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ          
โดยเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้น ดงัน้ี 

1) บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ ำกดั (บริษทัยอ่ยที่บริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ซ้ือหุ้นสำมญั
ทั้งหมดในบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกดั จำกบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ ำกดั (กำรร่วมคำ้
ที่บริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  50) และผูถ้ือหุ้นอื่น จ ำนวน 20,919,998 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้    
หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
จ ำกดั ในรำคำ 1 บำท และจำกกำรที่บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกดั เปลี่ยนสถำนะเป็นบริษทัย่อย
ท ำให้บริษัทฯในฐำนะผูค้  ้ำประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกัด             
ตอ้งบนัทึกรับรู้ภำระตำมสัญญำค ้ำประกนัเงินกูยื้มเป็นจ ำนวนเงิน 400 ลำ้นบำทในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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2) บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลด้ิง จ ำกดั (บริษทัย่อย) ซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดในบริษทั คอนเทนต์ แอนด์         
อำร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด จำกบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ ำกัด (กำรร่วมคำ้ท่ีบริษทัฯ        
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) และผูถ้ือหุ้นอื่น จ ำนวน 996 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิด
เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั คอนเทนต ์แอนด์ อำร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค 
จ ำกดั ในรำคำ 1 บำท 

3) บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลด้ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดในบริษทั เอ-ไทม ์ทรำเวิลเลอร์ 
จ ำกดั จำกบริษทั เอไทม ์มีเดีย จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ ำกดั 
จ ำนวน 9,998 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 25 บำท คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด
ของบริษทั เอ-ไทม์ ทรำเวิลเลอร์ จ ำกดั ในรำคำ 249,950 บำท กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนโดยแสดงเป็นสินทรัพย์
ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

4) บริษทัฯขำยหุ้นสำมญัทั้งหมดในบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ ำกดั (กำรร่วมคำ้ท่ีบริษทัฯ
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) จ ำนวน 9,999,998 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นร้อยละ 
50 ในรำคำหุ้นละ 120 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,200 ลำ้นบำท ให้กบับริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ำกัด (กำรร่วมค้ำที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  31.27) บริษัทฯรับรู้ก ำไรจำกกำรขำย           
กำรร่วมคำ้ดงักล่ำวจ ำนวน 200 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรของปี 2563 และรับรู้
ขำดทุนจำกกำรขำยกำรร่วมค้ำจ ำนวน 438 ล้ำนบำทในงบก ำไรขำดทุนรวมของปี  2563              
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนน้ีท ำให้บริษัทฯสูญเสียกำรควบคุมร่วมโดยตรงในบริษัทดังกล่ำว               
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัยงัมีกำรควบคุมร่วมโดยอ้อมในบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ ำกดั     
โดยเป็นกำรควบคุมที่ท ำผ่ำนบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  

ในกำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นดงักล่ำว บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกดั (“GMM25”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์
ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำแต่งตั้งตวัแทนกำรตลำดสถำนีโทรทศัน์ช่อง GMM25 กบั
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ำกดั เพ่ือให้เป็นตวัแทนกำรตลำดส ำหรับกำรสนบัสนุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจของสถำนีโทรทศัน์ของ GMM25 ซ่ึงรวมถึงกำรจดัหำลูกคำ้ และกำรจดัจ ำหน่ำยเวลำโฆษณำ
ของสถำนีโทรทศัน์ช่อง GMM25 โดยสัญญำฉบบัน้ีจะมีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2564 และจะส้ินสุด
ลงเมื่อใบอนุญำตของสถำนีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลำตำมที่ก  ำหนด โดยเมื่อวันที่               
15 ธันวำคม 2563 บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกดัไดรั้บค่ำตอบแทนกำรแต่งตั้งและให้สิทธิตวัแทน
กำรตลำดจ ำนวน 67 ลำ้นบำท จำกบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ ำกดั นอกเหนือจำกค่ำตอบแทน
ที่แต่ละฝ่ำยจะไดรั้บเมื่อปฏิบตัิตำมเงื่อนไขในสัญญำ โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะทยอยรับรู้จนส้ินสุด
สัญญำ 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก  ำหนดในพระรำชบญัญตัิวิชำชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และ บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถอืหุ้น 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
1. บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ประเทศไทย 100 100 
2. บริษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พบัลิชช่ิง 

 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
จดักำรเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิเพลง ประเทศไทย 100 100 

3. บริษทั แฟนทีวี จ ำกดั  
   (อีกร้อยละ 49 ถือโดยบริษทั จี เอ็ม เอ็ม 

 โฮลดิ้ง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย) 

หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 51 51 

4. บริษทั จีอำร์ โวคอล สตูดิโอ จ ำกดั โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี ประเทศไทย 100 100 
5. บริษทั โอ ชอ้ปป้ิง จ ำกดั   ขำยส่งและขำยปลีกโดยโฆษณำ

ผ่ำนส่ือและบริกำรรับค ำสั่งซ้ือ
สินคำ้ทำงโทรศพัท ์และ              
อีคอมเมิร์ซ 

ประเทศไทย 100 100 

6. บริษทั เอ็มจีเอ จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 100 100 
7. บริษทั เอ็กซ์ทรอกำไนเซอร์ จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 100 100 
8. บริษทั มอร์ มิวสิค จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 100 100 
9. บริษทั จีดีซี จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 100 100 
10. บริษทั แซท เทรดดิ้ง จ ำกดั ผลิตและจดัจ ำหน่ำยเคร่ือง         

รับสัญญำณโทรทศัน์ผ่ำน
ดำวเทียมและดิจิตอล ทีว ี

ประเทศไทย 100 100 
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บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถอืหุ้น 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
11. บริษทั จีสองร้อยเอ็ม จ ำกดั                 

(เดิมช่ือ “บริษทั ดิจิสตรีม จ ำกดั”) 
หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 100 100 

12.  บริษทั จีดีเอช ห้ำห้ำเกำ้ จ ำกดั ผลิตภำพยนตร์และรำยกำร
โทรทศัน์ 

ประเทศไทย 51 51 

13. บริษทั ทีน ทอลก์ จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรและช ำระบญัชี
เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี                      
29 พฤศจิกำยน 2564 

ประเทศไทย - 100 

14. บริษทั เอ็กแซ็กท ์จ ำกดั ผลิตรำยกำรโทรทศัน์ ประเทศไทย 100 100 
15. บริษทั บรำโว่ สตูดิโอ จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรและช ำระบญัชี

เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 
2564 

ประเทศไทย - 100 

16. บริษทั โอเอสพี ทีวี จ ำกดั (อีกรอ้ยละ 49 
ถือโดย บริษทั โอ ชอ้ปป้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อย) 

ให้บริกำรโครงข่ำยโทรทศัน์ผ่ำน
ดำวเทียม 

ประเทศไทย 51 51 

บริษทัยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ ำกดั    
1. บริษทั แกรมม่ี พบัลิชช่ิง เฮำ้ส์ จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 100 100 
2. บริษทั จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ ำกดั ตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภค

บริโภค 
ประเทศไทย 100 100 

3. บริษทั จี บรอดคำสท ์จ ำกดั ให้บริกำรโครงข่ำยโทรทศัน์ผ่ำน
ดำวเทียม 

ประเทศไทย 100 100 

4. บริษทั จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ ำกดั  หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 100 100 
5. บริษทั เมจิค ฟิลม์ จ ำกดั  หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 91 91 
6. บริษทั โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย 

 (ประเทศจีน) จ ำกดั 
หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว เขตบริหำร

พิเศษฮ่องกง 
100 100 

7. บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนเนล จ ำกดั ผลิตรำยกำรโทรทศัน์และ
ออกอำกำศในระบบดิจิตอล 

ประเทศไทย 100 100 

8. บริษทั คอนเทนต ์แอนด์ อำร์ตติสท ์
เน็ตเวิร์ค จ ำกดั 

หยุดด ำเนินกำรและช ำระบญัชี
เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 
2564 

ประเทศไทย - 100 

บริษทัยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษทั จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ ำกดั    
1. บริษทั ดิจิตอล อำร์มส ์จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 100 100 
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บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถอืหุ้น 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษทั แซท เทรดด้ิง จ ำกดั    
1.  บริษทั จี เอส-วนั จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรและช ำระบญัชี

เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 
2564 

ประเทศไทย - 100 

2.  บริษทั จีเอ็มเอ็ม แซท จ ำกดั หยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเทศไทย 100 100 
     

บริษทัยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษทั จีดีเอช ห้ำห้ำเกำ้ จ ำกดั    
1.  บริษทั น ้ำดีไมง้ำม จ ำกดั ให้บริกำรส่ือสำรโฆษณำ ท่ีปรึกษำ

งำนประชำสัมพนัธ์ และรับจดั
กิจกรรมทำงกำรตลำด 

ประเทศไทย 100 100 

 ในระหว่ำงปี 2564 ไดม้ีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัย่อยโดยมีกำรเลิกบริษทัยอ่ย 
ไดแ้ก่ บริษทั ทีน ทอลก์ จ ำกดั, บริษทั บรำโว่ สตูดิโอ จ ำกดั, บริษทั คอนเทนต ์แอนด ์อำร์ตติสท์ 
เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (บริษทัยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ ำกดั) และ บริษทั จี เอส-วนั 
จ ำกัด (บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั แซท เทรดดิ้ง จ ำกัด) ซ่ึงได้ช ำระบัญชีเสร็จส้ินแลว้ใน
ระหว่ำงปีปัจจุบนั (ดงัรำยละเอียดที่แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 13) 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิได้รับ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรส่ังกำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัที่บริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที่บริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้
แสดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัที่มีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม
ตำมวิธีรำคำทุน 

2.4 กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ซ่ึงเป็นกำรร่วมกำรงำนท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิใน
สินทรัพย์และมีภำระผูกพนัในหน้ีสินที่เก่ียวข้องกบักำรร่วมกำรงำนนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์ 
หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใช้จ่ำยตำมส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัดงัต่อไปน้ีในงบกำรเงินรวม
นบัตั้งแต่วนัที่มีกำรควบคุมร่วมจนถึงวนัที่กำรควบคุมร่วมส้ินสุดลง 

   ส่วนไดเ้สียในกำร 
ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ ด ำเนินงำนร่วมกนั 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
เข้ำร่วมด ำเนินงำนโดยบริษัทย่อย     
กิจกำรร่วมคำ้เดสทินี เดอะ มูฟวี่ ผลิตภำพยนตร์ ประเทศไทย 70 70 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของกำรด ำเนินงำนร่วมกนัตำมส่วนที่กลุ่มบริษทัมีสิทธิซ่ึงแสดงรวมในงบกำรเงินรวม 
มีดงัต่อไปน้ี 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 62 16 
หน้ีสินหมุนเวียน (6) (1) 
ส่วนของผูร่้วมคำ้ 56 15 

 ไม่มีรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบัติทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบับ ซ่ึงจะมี     
ผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข ึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำง
ปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 ขำยสินค้ำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ 
เมื่อมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ที่
ไดส่้งมอบหลงัจำกหักประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
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รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ก) รำยไดจ้ำกกำรผลิตรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม และดิจิตอลทีวี 

รำยได้จำกกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมและดิจิตอลทีวีเป็นรำยได้จำกกำรบริกำร
โฆษณำ ประชำสัมพนัธ์และรับจำ้งผลิตรำยกำรโทรทศัน์ ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบแจง้หน้ี
หลงัจำกหักส่วนลด รำยไดจ้ำกกำรบริกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพนัธ์จะรับรู้เป็นรำยได้                         
เมื่อไดใ้ห้บริกำรออกอำกำศทำงโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมและดิจิตอลทีวีแลว้ ในขณะที่รำยไดจ้ำก
กำรรับจำ้งผลิตรำยกำรโทรทศัน์จะรับรู้เป็นรำยไดเ้มื่อผลิตเสร็จ 

ข) รำยไดจ้ำกกำรจดัคอนเสิร์ต 

รำยไดจ้ำกกำรจดัคอนเสิร์ตรับรู้เป็นรำยไดเ้มื่อมีกำรแสดงแลว้ 

ค) รำยไดจ้ำกกำรผลิตภำพยนตร์ 

รำยไดส่้วนแบ่งจำกโรงภำพยนตร์เป็นรำยไดค้่ำผ่ำนประตูซ่ึงแบ่งระหว่ำงเจำ้ของโรงภำพยนตร์
กบับริษทัยอ่ย ซ่ึงจะถือเป็นรำยไดต้ำมวนัที่ฉำยภำพยนตร์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยฟิลม์ภำพยนตร์และกำรให้บริกำรโฆษณำแสดงมูลค่ำตำมใบก ำกบัสินคำ้ของ
ฟิลม์ภำพยนตร์ที่ไดส่้งมอบและบริกำรที่ไดใ้ห้แลว้หลงัจำกหักส่วนลด 

รำยได้จำกกำรให้ใช้สิทธิในภำพยนตร์ที่คิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงที่ ซ่ึงผูใ้ช้ สิทธิไม่
สำมำรถเรียกคืนได้ และผูใ้ห้สิทธิไม่มีข้อผูกพนัภำยหลงักำรให้ใช้สิทธิจะถือเป็นรำยไดท้ั้ง
จ ำนวนเมื่อผูใ้ชสิ้ทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมสัญญำ 

ง) รำยไดจ้ำกกำรบริหำรและค่ำที่ปรึกษำ 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรและค่ำที่ปรึกษำรับรู้เป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้ห้บริกำรแลว้ 

จ) รำยไดค้่ำบริหำรศิลปิน 

รำยไดค้่ำบริหำรศิลปินรับรู้เป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้ห้บริกำรแลว้ 

ฉ) รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรสตูดิโอ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรสตูดิโอรับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรแล้ว  โดยพิจำรณำถึงขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน 

ช) รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับจดัและบริหำรกิจกรรมและบริกำรจดัหำอุปกรณ์ 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับจดัและบริหำรกิจกรรมและบริกำรจดัหำอุปกรณ์รับรู้เป็นรำยไดเ้มื่อได้
ให้บริกำรแลว้ โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 
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ซ) รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งผลิตและบริกำร 

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้เมื่อให้บริกำรแลว้  โดยพิจำรณำถึงขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน 

 รำยได้จำกค่ำลิขสิทธิ์ 
รำยไดจ้ำกค่ำลิขสิทธ์ิรับรู้เป็นรำยไดเ้มื่อมีสิทธิในกำรรับค่ำลิขสิทธ์ิและสำมำรถประมำณมูลค่ำของ
ค่ำลิขสิทธ์ิไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

รำยได้ดอกเบีย้  
รำยได้ดอกเบี้ ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งด้วยวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบัญชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบี้ ยที่แท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่เกิดกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตในภำยหลัง ที่จะน ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผ่ือผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบี้ยจำกหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบี้ ย
ที่แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้มื่อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัที่ได้มำ และไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 สินค้ำคงเหลือ 
ก) แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี และยูเอสบีแฟลชไดรฟ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ย

เคลื่อนที่) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 

ข) ผลิตภณัฑ์รำยกำรโทรทศัน์แสดงมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรทั้งที่อยู่ระหว่ำงกำรผลิตและที่ผลิต
เสร็จพร้อมที่จะออกอำกำศ ต้นทุนของรำยกำรซ่ึงประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกบักำรผลิตรำยกำร รับรู้เป็นตน้ทุนในงบก ำไรขำดทุนเมื่อรำยกำรไดอ้อกอำกำศแลว้ 
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ค) มำสเตอร์เทปแสดงมูลค่ำตน้ทุนมำสเตอร์เทปเพลงที่อยู่ระหว่ำงกำรผลิตและท่ีผลิตเสร็จแล้ว 
ต้นทุนดังกล่ำวประกอบดว้ยค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ  ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรผลิตและจะรับรู้เป็น
ต้นทุนในงบก ำไรขำดทุนเมื่ออลับั้มไดอ้อกจ ำหน่ำยแล้ว ยกเวน้ต้นทุนเก่ียวข้องกบัเน้ือร้อง 
ท ำนองและเรียบเรียง ที่จะถูกโอนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภำยใตหั้วขอ้ “ลิขสิทธ์ิเน้ือร้องและ
ท ำนองเพลง” 

ง) ผลิตภัณฑ์ภำพยนตร์และกำร์ตูนแสดงมูลค่ำต้นทุนของกำรผลิตและถ่ำยท ำภำพยนตร์ที่อยู่
ระหว่ำงกำรผลิตและถ่ำยท ำ และจะถูกโอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภำยใต้หัวข้อ “ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์และกำร์ตูน” เมื่อภำพยนตร์และกำร์ตูนออกฉำย  

จ) เคร่ืองรับสัญญำณโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมและดิจิตอลทีวีแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถวัเฉลี่ย
เคลื่อนที่) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 

ฉ) สินค้ำคงเหลืออื่นแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุน  

4.5 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือ         
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

อำยกุำรให้ประโยชน์ 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำ  -  5   ปี 
อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน  -   5   ปี 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  -   3   ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  -    5   ปี 
ยำนพำหนะ  -    5   ปี 
อื่น ๆ  -    5   ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงำนระหว่ำงก่อสร้ำง และอุปกรณ์ระหว่ำงกำรติดตั้ง 
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กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำ และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์
หรือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 
รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเมื่อกลุ่มบริษัท            
ตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเมื่อมี   
ข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำร     
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย  
ในงบก ำไรขำดทุน 

กลุ่มบริษทัไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะใช้
วิธีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท์ี่
ก่อให้เกิดเ งินสด กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวยงัคงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ
(ถำ้มี) กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำ 

ข) ค่ำสิทธิรำยกำร แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำสิทธิรำยกำรจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินภำยใต้สัญญำสิทธิเมื่อระยะเวลำของ
สัญญำเร่ิมต้น โดยทรำบมูลค่ำที่แน่นอนของค่ำสิทธิและสิทธินั้นอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
กิจกำรแลว้ กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยค่ำสิทธิรำยกำรดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำ  

ค่ำสิทธิรำยกำรประเภทละครที่โอนมำจำกสินค้ำคงเหลือ  กลุ่มบริษทัตัดจ ำหน่ำยค่ำสิทธิ
รำยกำรดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 60 ของมูลค่ำตน้ทุนในวนัที่ออกอำกำศคร้ังแรก ส ำหรับมูลค่ำ
ตน้ทุนส่วนที่เหลือ กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงเป็นเวลำ 5 ปี 

ค) ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์และกำร์ตูน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือ     
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) กลุ่มบริษทัตัดจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิดังกล่ำวตำมอัตรำส่วนของกำรใช้งำนใน
ช่องทำงกำรตลำดต่ำง ๆ แต่ไม่เกิน 10 ปี (ส ำหรับลิขสิทธ์ิภำพยนตร์) และ 5 ปี (ส ำหรับลิขสิทธ์ิ
กำร์ตูน) นบัตั้งแต่วนัที่ออกฉำย 

 ลิขสิทธ์ิเกมและสิทธิอื่น ๆ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำ เผ่ือ                                               
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิเกมและสิทธิอื่น ๆ ดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงตำม   
อำยสุัญญำ 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนคือ ลิขสิทธ์ิเน้ือร้องและท ำนองเพลง ซ่ึง
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ลิขสิทธ์ิเน้ือร้องและ
ท ำนองเพลงมีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบแน่นอน จึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิเน้ือร้องและ
ท ำนองเพลงแต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบั
ของหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบแน่นอน
ดงักล่ำวทุกปี 

ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงกำรพฒันำ 

4.7 ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 
ตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำ
เผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่จะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพย์และ
หน้ีสินภำยใตใ้บอนุญำตเมื่อระยะเวลำของใบอนุญำตเร่ิมตน้ กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรไดรั้บ
ใบอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถี่โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยขุองใบอนุญำตคือ 15 ปี 

4.8 ค่ำควำมนิยม  
กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่        
สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ไดม้ำสูงกว่ำ
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่ำน้ีเป็นก ำไรในงบก ำไรขำดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ          
ค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวม
กิจกำรให้กบัหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)       
ที่คำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด     
เงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนและกลุ่ม
บริษทัไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมไดใ้นอนำคต 

4.9 สัญญำเช่ำ 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำร
ควบคุมกำรใชส้ินทรัพยท์ี่ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่
สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วันที่
สินทรัพย์อ้ำงอิงพร้อมใช้งำน)  กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้
สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
และปรับปรุงด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ประกอบด้วยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกที่
เกิดขึ้น จ ำนวนเงินที่จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท ี่สัญญำเช่ำเร่ิมมี
ผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ไดรั้บ 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้ ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะส้ันกว่ำ ดงัน้ี 
  อำคำร 2 - 15 ปี 
  ยำนพำหนะ 5 ปี 
หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมื่อส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำหรือรำคำทุน
ของสินทรัพยด์งักล่ำวไดร้วมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงที่หักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ 
ค่ำเช่ำผนัแปรที่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น 
และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทั
จะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงวดที่เหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้ นไดเ้กิดขึ้น  
กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยตำมนัยของ
สัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบี้ยกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำ
ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้นจำกดอกเบี้ยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำร
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำ
ใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำร
เปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญำเช่ำที่มีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนับตั้งแต่วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ  ำนำจควบคุมกลุ่ม

บริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุม
เดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษทัที่มีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั 

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 
กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย
สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น  

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้หรือสินทรัพยท์ี่ไม่มีตวัตนอื่นของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำว
อำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรให้
ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่             
รำคำใดจะสูงกว่ำ  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุน 
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 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท์ี่รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้ก ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ                       
คร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ี่เพ่ิมขึ้นจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้ง
ไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยใ์น
งวดก่อน ๆ  กลุ่มบริษทัจะบันทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงั                     
งบก ำไรขำดทุนทนัที 

4.13 ส ำรองสินค้ำรับคืน 
ส ำรองสินค้ำรับคืนประมำณขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรรับคืนสินค้ำที่เกิดขึ้นจริงในระหว่ำงปีและ
ค ำนวณขึ้นเป็นสัดส่วนต่อยอดขำยในระหว่ำงปี 

4.14 ผลประโยชน์พนักงำน 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน  

 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินที่พนักงำนจ่ำย

สะสมและเงินที่กลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน          

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด   
แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมิน
ภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในงบก ำไรขำดทุนทนัทีที่มีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเมื่อกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

4.15 ประมำณกำรหนี้สิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเมื่อภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพ่ือปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ  

4.16 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 

โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก  ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใชหั้กภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทั
จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้ น
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรที่ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 185

 

 17 

4.17 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน
กำรท ำรำยกำรเฉพำะในกรณีที่เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ที่ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินที่มีนยัส ำคญั 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไวใ้นนโยบำยกำร
บญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้ 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  ณ  วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก  เป็นสินทรัพย์ทำง
กำรเงินที ่วดัมูลค่ำในภำยหล ังด ้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย สินทรัพย ์ทำงกำรเงินที ่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลังดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำร
จดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นกำรรับช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วนัที่ระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมิน
กำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น               
(ตราสารทุน)  

ณ วนัที่รับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถ้ือ
ไวเ้พื่อค้ำ เป็นตรำสำรทุนที่ก  ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น               
โดยไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำย
ตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอน
ไปรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  
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เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ้ื่นในงบก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในกรณีที่เป็นกำรไดรั้บ
คืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก  ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นไม่มีขอ้ก ำหนดให้ประเมินกำรดอ้ยค่ำ  
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินดว้ยมูลค่ำยตุิธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยตุิธรรมในงบก ำไรขำดทุน 
ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่ถือไว้
เพื่อคำ้ เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้
และดอกเบี้ย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ้ื่นในงบก ำไรขำดทุน   
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมลูค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำ
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้น
จำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แทจ้ริงจะรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบี้ยที่แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในงบก ำไรขำดทุน  
สัญญำค ำ้ประกันทำงกำรเงิน  
บริษทัฯรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินภำยใตสั้ญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินเมื่อเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
หลงัจำกนั้น ประมำณกำรหน้ีสินภำยใตสั้ญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินแต่ละสัญญำจะแสดงดว้ยจ ำนวน
ที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรกหักดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
บริษทัฯประมำณค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินจำก
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยให้แก่ผูถ้ือสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินหำกเกิดกำร
ผิดนดัช ำระขึ้น ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยที่สะท้อนค่ำควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯรับรู้ค่ำเผ่ือ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของบญัชี        
ภำระจำกกำรค ้ำประกนัเงินกูยื้ม 
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กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เมื่อสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดม้ีกำรโอนสิทธิที่จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดม้ีกำรโอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อไดม้ีกำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มี
กำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนหน้ีสิน
ทำงกำรเงินที่มีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดที่แตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือ
มีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินที่มีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิม
และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดที่ไม่ไดว้ดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำง
ของกระแสเงินสดที่จะครบก ำหนดช  ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะ
ไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่ไดม้ำ 
โดยกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับ รวมถึงกระแสเงินสดท่ีไดม้ำจำกขำยหลกัประกนัท่ีถือไว ้หรือ
ส่วนปรับปรุงดำ้นเครดิตอื่น ๆ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขตำมสัญญำ 

ในกรณีที่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่
อำจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะที่หำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินที่เท่ำกบัผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยทุี่เหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท์ี่เกิดจำกสัญญำ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผ่ือผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท์ี่เกิดจำกสัญญำ  

กำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นขำ้งตน้อำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด ้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้นและ
สภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตำมสัญญำอีกต่อไป  
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กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินที่รับรู้ 
และกิจกำรมีควำมตั้งใจที่จะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะตอ้งจ่ำยเพื่อ           
โอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย                          
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัที่วดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำร                        
วดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งก ำหนดให้
ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทั
จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และ
พยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้น          
ให้มำกที่สุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน            
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลที่น ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

กำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ                  
งบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว  ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่ส ำคญัมีดงัน้ี 
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 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
 กลุ่มบริษทัจะตั้งค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้ บริษทัร่วมและเงินลงทุน

ระยะยำวอื่นเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็น                                   
ระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตและกำรประเมินแผนงำนในอนำคตรวมถึงกำรก ำหนด
อตัรำคิดลด และขอ้สมมติที่ส ำคญั 

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรทำงธุรกิจที่ส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมที่ตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ* 
 2564 2563  

รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้    
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 1 6 (2) 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 130 156 (2)/(5)/(6) 
รำยไดจ้ำกค่ำลิขสิทธ์ิ 131 55 (3) 
รำยไดอ้ื่น 27 8 (5) 
ค่ำบริกำรจ่ำย 258 414 (5)/(6) 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม    
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร - 2 (2) 
รำยไดจ้ำกค่ำลิขสิทธ์ิ 1 1 (3) 
รำยไดอ้ื่น 1 1 (5) 
ค่ำบริกำรจ่ำย 25 28 (5) 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั     
รำยไดอ้ื่น 2 2 (5) 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 144 161 (1)/(5)/(6) 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ* 
 2564 2563  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย    
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)    
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 10 21 (2)/(4)/(5) 
รำยไดจ้ำกค่ำลิขสิทธ์ิ 167 161 (3) 
รำยไดอ้ื่น 2 3 (5) 
ดอกเบี้ยรับ 33 6 (7) 
ค่ำบริกำรจ่ำย 35 63 (5) 
ดอกเบี้ยจ่ำย 2 4 (7) 
รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้    
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 1 6 (2) 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 76 113 (2)/(5)/(6) 
รำยไดจ้ำกค่ำลิขสิทธ์ิ 68 28 (3) 
รำยไดอ้ื่น 6 8 (5) 
ค่ำบริกำรจ่ำย 105 243 (5)/(6) 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม    
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 6 8 (2) 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    
รำยไดอ้ื่น 2 2 (5) 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 120 115 (1)/(5)/(6) 

*ค ำอธิบำยนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
(1) รำคำตำมสัญญำซ่ึงอตัรำค่ำเช่ำตำมสัญญำเป็นรำคำที่ไดร้ับกำรประเมินจำกผูป้ระเมินรำคำอิสระ 
(2) อิงรำคำที่คิดกบับุคคลภำยนอกซ่ึงขึ้นอยูก่บัช่วงเวลำขำยและกำรตกลง 
(3) รำคำต่อหน่วยที่ซ้ือ/ขำยไดซ่ึ้งอิงกบัรำคำตลำด 
(4) รำคำทุนบวกอตัรำก ำไรขั้นตน้ 
(5) รำคำที่ตกลงร่วมกนั 
(6) รำคำตำมสัญญำ 
(7) คิดดอกเบี้ ยในอัตรำที่ไม่ต ่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ ยเงินฝำกประจ ำ หรืออัตรำที่ไม่ต ่ำกว่ำอัตรำเงินกู้ยืม                             

ขั้นต ่ำ (MLR) ลบร้อยละ 1 - 1.5 ต่อปีแลว้แต่กรณี 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริษัทและกิจกำรที่เ ก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563                         
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)    
บริษทัย่อย - - 60,929 48,599 
กำรร่วมคำ้ 263,923 118,997 72,538 14,523 
บริษทัร่วม 237 698 48 73 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั) 189 692 189 692 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(สุทธิ) 264,349 120,387 133,704 63,887 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 21)    
บริษทัย่อย - - 10,141 23,852 
กำรร่วมคำ้ 288,129 180,427 94,898 56,502 
บริษทัร่วม 4,461 9,428 2,183 4,325 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั) 11,654 21,417 2,150 3,854 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 304,244 211,272 109,372 88,533 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั) 212,001 262,816 185,491 227,921 

รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 212,001 262,816 185,491 227,921 
รำยได้ค่ำสิทธิตัวแทนกำรตลำดรับล่วงหน้ำ -     
 กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)     
กำรร่วมคำ้ 58,960 67,000 - - 

รวมรำยไดค้่ำสิทธิตวัแทนกำรตลำดรับล่วงหนำ้ - กิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58,960 67,000 - - 

เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกดั (“GMM25”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯ และเป็นผูไ้ด้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลได้เข้ำท ำสัญญำแต่งตั้ งตัวแทนกำรตลำดสถำนีโทรทัศน์ช่อง GMM25 กับบริษัท                  
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ำกัด (“แชนแนล โฮลดิ้ง”) เพ่ือให้เป็นตัวแทนกำรตลำดส ำหรับกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของสถำนีโทรทัศน์ของ GMM25 ซ่ึงรวมถึงกำรจัดหำลูกคำ้ และกำรจัด
จ ำหน่ำยเวลำโฆษณำของสถำนีโทรทศัน์ช่อง GMM25 โดยสัญญำฉบบัน้ีจะมีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 
2564 และจะส้ินสุดลงเมื่อใบอนุญำตของสถำนีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลำตำมที่ก  ำหนด 
โดยเมื่อวนัที่ 15 ธันวำคม 2563 GMM25 ไดรั้บค่ำตอบแทนกำรแต่งตั้งและให้สิทธิตวัแทนกำรตลำด
จ ำนวน 67 ลำ้นบำท จำกแชนแนล โฮลด้ิง นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนที่แต่ละฝ่ำยจะไดรั้บเมื่อปฏิบติั
ตำมเงื่อนไขในสัญญำ โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะทยอยรับรู้จนส้ินสุดสัญญำ 
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เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืมกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงคำ้งของเงินให้กูยื้มและเงินกูยื้มระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2564 และ 2563 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กูยื้มและเงินกูยื้มดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลอื  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัท่ี  ในระหว่ำงปี ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวำคม 2563 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวำคม 2564 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษัทย่อย     
บริษทั จีสองร้อยเอ็ม จ ำกดั     
 (เดิมช่ือ “บริษทั ดิจิสตรีม จ ำกดั”) 12,000 - - 12,000 
บริษทั แฟนทีวี จ ำกดั 19,125 - (4,335) 14,790 
บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ ำกดั 1,055,000 1,126,000 (2,181,000) - 
รวม  1,086,125 1,126,000 (2,185,335) 26,790 
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดขึ้น  (1,084,595) - 1,057,805 (26,790) 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,530 1,126,000 (1,127,530) - 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบี้ ยในอตัรำที่ไม่ต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบี้ ยเงินฝำกประจ ำ หรืออัตรำที่           
ไม่ต ่ำกว่ำอตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำ (MLR) ลบร้อยละ 1 - 1.5 ต่อปีแลว้แต่กรณี 

กำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของเงินให้กูยื้มแก่กิจกำรที่
เก่ียวขอ้งกนั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือตน้ปี  1,084,595 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น   - 
จ ำนวนที่ไดรั้บคืน  (1,057,805) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  26,790 
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กำรลดลงของค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของเงินให้กูยื้มแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั    
ในระหว่ำงงวดปัจจุบันจ ำนวน 1,058 ล้ำนบำท มีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรรับคืนเงินให้กูยื้มจำก
บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ ำกดั (2563: เพ่ิมขึ้น 1,055 ลำ้นบำท มีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกเงินให้กูยื้มแก่
บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลด้ิง จ ำกดั) 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  ในระหว่ำงปี ณ วนัที่  
 31 ธนัวำคม 2563 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวำคม 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษัทย่อย     
บริษทั เอ็มจีเอ จ ำกดั 22,500 - (8,000) 14,500 
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พบัลิชช่ิง อินเตอร์      
เนชัน่แนล จ ำกดั 78,000 20,000 (55,000) 43,000 

บริษทั มอร์ มิวสิค จ ำกดั 5,800 - - 5,800 
บริษทั แซท เทรดดิ้ง จ ำกดั 247,000 109,000 (10,000) 346,000 
บริษทั โอ ชอ้ปป้ิง จ ำกดั  50,000 30,000 (80,000) - 
บริษทั เอ็กแซ็กท ์จ ำกดั 110,000 5,000 (3,000) 112,000 
บริษทั ทีนทอลก์ จ ำกดั 28,000 - (28,000) - 
บริษทั จีอำร์ โวคอล สตูดิโอ จ ำกดั 6,500 - - 6,500 
บริษทั จีดีซี จ ำกดั 2,000 - - 2,000 
รวม  549,800 164,000 (184,000) 529,800 

เงินกู้ยืมจำกบริษทัย่อยคิดดอกเบี้ ยในอัตรำที่ไม่ต ่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ ยเงินฝำกประจ ำ หรืออัตรำที่          
ไม่ต ่ำกว่ำอตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำ (MLR) ลบร้อยละ 1 - 1.5 ต่อปีแลว้แต่กรณี 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนที่
ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 56,596 74,796 54,107 73,296 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,581 4,192 3,507 4,118 
รวม 60,177 78,988 57,614 77,414 
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ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัให้กบักิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ    
งบกำรเงินขอ้ 26 และขอ้ 37.5 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 563,251 727,675 174,743 284,437 
เงินลงทุนระยะส้ัน 2 2 2 2 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 563,253 727,677 174,745 284,439 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 เงินฝำกออมทรัพย ์ เงินฝำกประจ ำ และเงินลงทุนระยะส้ันมีอัตรำดอกเบี้ ย
ระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.49 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.73 ต่อปี) (เฉพำะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.05 ถึง 
0.49 ต่อปี 2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.73 ต่อปี) 

8. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 82,256 15,792 46,906 26,752 
คำ้งช ำระ      
ไม่เกิน 3 เดือน 3,418 8,721 1,427 1,916 
3 - 6 เดือน - 644 - 19 
6 - 12 เดือน 80 193 - - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 3,083 327 13,867 13,867 

รวม 88,837 25,677 62,200 42,554 
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  - - (13,867) (13,867) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 88,837 25,677 48,333 28,687 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 128,321 201,690 57,998 135,575 
คำ้งช ำระ      
ไม่เกิน 3 เดือน 51,808 123,164 32,305 75,550 
3 - 6 เดือน 3,172 20,551 2,880 11,011 
6 - 12 เดือน 12,843 19,877 9,562 16,919 
มำกกว่ำ 12 เดือน 176,509 173,834 48,543 37,417 

รวม 372,653 539,116 151,288 276,472 
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  (182,143) (188,364) (50,824) (46,351) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 190,510 350,752 100,464 230,121 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 279,347 376,429 148,797 258,808 
ลูกหนี้อื่น     
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,615 6,889 26,624 12,420 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 98,483 102,496 39,159 39,497 
เงินปันผลคำ้งรับจำกบริษทัย่อย - - 25,574 11,999 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168,897 87,821 40,663 10,781 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 295,310 379,452 232,107 246,559 
รวมลูกหน้ีอื่น 569,305 576,658 364,127 321,256 
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  (47,692) (40,707) (46,388) (38,898) 
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 521,613 535,951 317,739 282,358 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 800,960 912,380 466,536 541,166 

ระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้โดยปกติมีระยะเวลำ 30 วนั ถึง 90 วนั 
กำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 
มีรำยละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี  229,071 278,545 99,116 161,296 
เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 11,732 - - 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 18,867 9,438 16,633 7,075 
จ ำนวนที่ไดร้ับคืน (11,422) (1,389) (2,530) - 
ตดัจ ำหน่ำย (6,681) (69,255) (2,140) (69,255) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  229,835 229,071 111,079 99,116 
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9. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดร้ับ สินคำ้คงเหลอื-สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
แผ่นซีดี,แผ่นวีซีดี, แผ่นดีวีดี 
และยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ 109,889 98,856 (94,143) (78,205) 15,746 20,651 

ผลิตภณัฑภ์ำพยนตร์และกำร์ตูน 45,525 36,496 - - 45,525 36,496 
งำนระหว่ำงท ำ 139,298 103,541 (17,522) (17,522) 121,776 86,019 
ผลิตภณัฑร์ำยกำรโทรทศัน์ 8,320 19,065 (5,727) (17,678) 2,593 1,387 
เคร่ืองรับสัญญำณโทรทศัน์       
    ผ่ำนดำวเทียมและดิจิตอลทีวี 30,100 33,199 (8,881) (9,714) 21,219 23,485 
อื่น ๆ 22,904 47,341 (8,348) (2,128) 14,556 45,213 
รวม 356,036 338,498 (134,621) (125,247) 221,415 213,251 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดร้ับ สินคำ้คงเหลอื-สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
แผ่นซีดี,แผ่นวีซีดี, แผ่นดีวีดี 
และยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ 111,078 101,376 (94,142) (78,205) 16,936 23,171 

งำนระหว่ำงท ำ 128,605 95,179 (17,522) (17,522) 111,083 77,657 
รวม 239,683 196,555 (111,664) (95,727) 128,019 100,828 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีกำรบนัทึกรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวน 9 ลำ้นบำท 
(2563: กลบัรำยกำร 35 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 16 ลำ้นบำท 2563: กลบัรำยกำร 40 ลำ้นบำท) โดย
น ำไปหักจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหว่ำงปี 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 197

 

 29 

10. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2564 2563 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำน                 
ก ำไรหรือขำดทุน 

 
 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียน   
บริษทั โรจูคิส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 629,370 - 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำน        
ก ำไรหรือขำดทุน  

 
629,370 - 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 629,370 - 

 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2564 บริษัทฯได้เข้ำลงนำมในหนังสือแสดงเจตจ ำนงกับบริษัท โรจูคิส              
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“โรจูคิส”) โดยบริษทัฯได้รับสิทธิในกำรซ้ือหุ้นของโรจูคิส             
ในจ ำนวนไม่เกิน 59.94 ล้ำนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 9.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั
ดังกล่ำวในรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนเป็นคร้ังแรก และก ำหนดระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
ดงักล่ำวไม่เกินวนัที่ 7 กรกฎำคม 2564   

บริษัทฯได้ประเมินมูลค่ำสิทธิและรับรู้กำรได้มำซ่ึงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นดังกล่ำวในงบกำรเงิน             
เป็นจ ำนวนเงิน 34 ลำ้นบำท 

ต่อมำในวนัที่ 10 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯได้ใช้สิทธิเข้ำซ้ือหุ้นของโรจูคิสจำกผูถ้ือหุ้นเดิม จ ำนวน 
59.94 ลำ้นหุ้น ในรำคำ 9 บำทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 9.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั
ดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงินรวม 539.77 ลำ้นบำท 

ในระหว่ำงปีบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกโรจูคิสเป็นจ ำนวน 3 ลำ้นบำท 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีซ้ือรอเรียกคืน 36,226 56,318 7 - 
ภำษีเงินไดหั้ก ณ ที่จ่ำย 45,186 68,165 26,198 41,473 
อื่น ๆ 2,152 2,881 1,949 2,654 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 83,564 127,364 28,154 44,127 
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
สลำกออมสิน 5,014 5,014 5,014 5,014 
รวมตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ 5,014 5,014 5,014 5,014 
     
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน     
กองทุนเปิดทิสโกต้รำสำรหน้ีปันผล 3,197 3,197 3,197 3,197 
หัก: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (2,722) (2,719) (2,722) (2,719) 
รวมตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน - สุทธิ 475 478 475 478 

ตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนท่ีวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

บริษทั สยำมเทเลมำร์เก็ตต้ิง จ ำกดั 3,000 3,000 3,000 3,000 
บริษทั ประชำรัฐรักสำมคัคี วิสำหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 1,000 1,000 1,000 1,000 

บริษทั ซีทีเอช จ ำกดั (มหำชน) 1,030,340 1,030,340 - - 
บริษทั เอ-ไทม ์ทรำเวิลเลอร์ จ ำกดั 250 250 - - 
รวม 1,034,590 1,034,590 4,000 4,000 
หัก: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (1,034,340) (1,034,340) (4,000) (4,000) 
รวมตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนท่ีวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 250 250 - - 

     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร            
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียน 
บริษทั บีอีซี เวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) 141 81 141 81 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 141 81 141 81 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 5,880 5,823 5,630 5,573 

 กลุ่มบริษทัไดน้ ำใบหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซีทีเอช จ ำกดั (มหำชน) ไปค ้ำประกนัวงเงินกูยื้มกบัธนำคำร
พำณิชยแ์ห่งหน่ึง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมที่ระบุใน
สัญญำ 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
รำยไดเ้งินปันผลที่บริษทัฯ

รับรู้ในระหว่ำงปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บจก. เอ็มจีเอ     2.6 10.5 100 100  2,625 10,500 - - 
บจก. เอ็กซ์ทรอกำไนเซอร์ 1 1 100 100 999 999 - - 
บจก. มอร์ มิวสิค 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 
บจก. จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง 1,103 100 100 100 1,103,052 100,000 - - 
บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พบัลิชช่ิง  
อินเตอร์เนชัน่แนล 5 5 100 100 4,999 4,999 17,999  26,998 
บจก. แฟนทีวี  200 200 51 51 83,777 83,777 - - 
บจก. จีอำร์ โวคอล สตูดิโอ 5 5 100 100 2,525 2,525 - - 
บจก. โอ ชอ้ปป้ิง 356 356 100 100 251,751 251,751 - - 
บจก. จีดีซี 47 47 100 100 46,814 46,814 - - 
บจก. แซท เทรดดิ้ง  5,935 5,935 100 100 5,935,000 5,935,000 - - 
บจก. จีสองร้อยเอ็ม (เดิมช่ือ “บจก.
ดิจิสตรีม”)   1 1 100 100 1,000 1,000 - - 
บจก. จีดีเอช ห้ำห้ำเกำ้ 150 150 51 51 76,500 76,500 34,425 57,375 
บจก. เอ็กแซ็กท ์ 60 60 100 100 81,979 81,979 8,100 3,000 
บจก. ทีน ทอลก์ - 40 - 100 - 44,260 - - 
บจก. โอเอสพี ทีวี 0.25 0.25 51 51 127 127 - - 
บจก. บรำโว่ สตูดิโอ - 12.5 - 100 - 12,500 - - 
รวม     7,592,148 6,653,731 60,524 87,373 
หัก ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน    (6,933,159) (5,918,884)   
เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ   658,989 734,847   
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 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีกำร
เปลี่ยนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 การลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัย่อย 
สัดส่วน 
เงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

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

บริษทั จี เอ็ม เอ็ม     
โฮลดิ้ง จ ำกดั   

100 ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเดิมจ ำนวน 2.50     
ลำ้นหุ้น รำคำหุ้นละ 60 บำท และ
ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมญัจ ำนวน 8.53 
ลำ้นหุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท      
คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 
กำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวไม่ไดท้ ำให้สัดส่วน
กำรลงทุนเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด 

1,003,052 

บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง 
จ ำกดั 

บริษทั จีเอ็มเอ็ม 
แชนเนล จ ำกดั 

100 ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมญัจ ำนวน 11.13 
ลำ้นหุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท        
คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 
กำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวไม่ไดท้ ำให้สัดส่วน
กำรลงทุนเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด 

1,113,000 

การลดทุนของบริษัทย่อย 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัย่อย 
สัดส่วน      
เงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

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

บริษทั เอ็มจีเอ 
จ ำกดั 

100 ลดทุนและคืนเงินแก่ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน 
900,000 หุ้น หุ้นละ 8.75 บำท ซ่ึงกำร
ลดทุนดงักล่ำวไม่ไดท้ ำให้สัดส่วน
กำรลงทุนของบริษทัฯเปลี่ยนแปลง   
แต่อย่ำงใด 

7,875 

บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง 
จ ำกดั 

บริษทั จีเอ็มเอ็ม 
ดิจิตอลโดเมน 
จ ำกดั 

100 ลดทุนและคืนเงินแก่ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน
499,996 หุ้น หุ้นละ 74 บำท ซ่ึงกำร
ลดทุนดงักล่ำวไม่ไดท้ ำให้สัดส่วน
กำรลงทุนของบริษทัฯเปลี่ยนแปลง   
แต่อย่ำงใด 

37,000 

บริษทั จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล
โดเมน จ ำกดั 

บริษทั ดิจิตอล
อำร์มส์ จ ำกดั 

100 ลดทุนและคืนเงินแก่ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน 
5.25 ลำ้นหุ้น หุ้นละ 10 บำท ซ่ึงกำร
ลดทุนดงักล่ำวไม่ไดท้ ำให้สัดส่วน
กำรลงทุนของบริษทัฯเปลี่ยนแปลง   
แต่อย่ำงใด 

52,500 
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บริษัทย่อยที่เลิกบริษัท 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัย่อย 
สัดส่วน                           
เงินลงทุน รำยละเอียด 

  (ร้อยละ)  
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั บรำโว่ 
สตูดิโอ จ ำกดั 

100 จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์                       
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏำคม 2564 บริษทัจดทะเบียน
เสร็จส้ินกำรช ำระบญัชี เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 
2564 และคืนเงินลงทุนแก่ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน      
12  ลำ้นบำท  

บริษทั แซท เทรดดิ้ง 
จ ำกดั 

บริษทั จี เอส-วนั 
จ ำกดั 

100 จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์                       
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏำคม 2564 บริษทัจดทะเบียน
เสร็จส้ินกำรช ำระบญัชี เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 
2564 และคืนเงินลงทุนแก่ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน            
1 ลำ้นบำท 

บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง 
จ ำกดั 

บริษทั คอนเทนต ์
แอนด์ อำร์ต
ติสท ์เน็ตเวิร์ค 
จ ำกดั 

100 จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
31 สิงหำคม 2564 บริษทัจดทะเบียนเสร็จส้ินกำร
ช ำระบญัชีเม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 2564 

 การลดทุนและเลิกบริษัทของบริษัทย่อย 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัย่อย 
สัดส่วนเงิน

ลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ทีนทอลก์ 
จ ำกดั 

100 ลดทุนและคืนเงินแก่ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน 
399,996 หุ้น หุ้นละ 70 บำท เป็น
จ ำนวนเงิน 28 ลำ้นบำท และ            
จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวง
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2564 
บริษทัจดทะเบียนเสร็จส้ินกำรช ำระ
บญัชี เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2564 
และคืนเงินลงทุนแก่ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน 
17 ลำ้นบำท 

45,169 

 เมื่อวนัที่ 9 ธันวำคม 2564 บริษทั ดิจิสตรีม จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือจำกเดิมเป็น “บริษทั     
จีสองร้อยเอ็ม จ ำกดั” 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษทัฯได้บนัทึกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมเติมเป็น
จ ำนวนประมำณ 1,014 ลำ้นบำท (2563: บนัทึกปรับลดจ ำนวน 61 ลำ้นบำท)  
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 ในปี 2563 บริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลด้ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
จ ำกัด และบริษทั คอนเทนต์ แอนด์ อำร์ตติสต์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด ท ำให้บริษทัดังกล่ำวมีสถำนะเป็น
บริษทัยอ่ย ทั้งน้ี เกิดผลต่ำงของรำคำซ้ือที่สูงกว่ำมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ซ้ือ  

 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยที่ไดม้ำ ณ วนัที่ซ้ือมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
บริษทั จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล จ ำกดั 

บริษทั คอนเทนต ์ 
แอนด ์อำร์ตติสท ์
 เน็ตเวิร์ค จ ำกดั 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   33,229 4 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 272,641 - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 24,762 - 
สินคำ้คงเหลือ 3,928 - 
เงินทดรองจ่ำย 1,889 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 35,998 - 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำและอุปกรณ์ 10,524 - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 59,293 - 
ตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถี่ 485,157 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 55,727 - 
     รวมสินทรัพย ์ 983,148 4 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น (293,633) (202) 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ (64,978) - 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (460,600) - 
เงินกูยื้มระยะยำว (898,880) - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (62,363) - 
ตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถี่คำ้งจ่ำย (224,700) - 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (10,198) - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (10,312) - 
     รวมหน้ีสิน (2,025,664) (202) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ (1,042,516) (198) 
สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ) 100.00 100.00 
มูลค่ำยตุิธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ไดม้ำในสัดส่วนกำรลงทุน                           
ของกลุม่บริษทั (1,042,516) (198) 

รำคำที่ตกลงซ้ือเงินลงทุน - - 
ขำดทุนจำกกำรซ้ือในรำคำมูลค่ำยติุธรรมที่รับรู้                                                 
ในงบก ำไรขำดทุน (1,042,516) (198) 
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14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
14.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรที่กลุ่มบริษัทและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน                                

มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
  2564 2563 2564 2563 2564 2563 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

กำรร่วมคำ้ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ       
บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั เดอะ วนั 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั”) 

ด ำเนินธุรกิจดิจิตอลทีวี วิทยุ 
รับจำ้งผลิตคอนเทน้ท ์
ให้บริกำรรับจำ้งท ำส่ือ
โฆษณำ ให้เช่ำพ้ืนท่ี
โฆษณำ ให้เช่ำเวลำในกำร
โฆษณำ บริหำรศิลปิน 
ให้บริกำรสตูดิโอ และ
ลงทุนในธุรกิจอื่น 25.02 31.27 1,191,550 1,191,550 791,921 288,317 

บริษทั วำยจีเอ็มเอ็ม จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจดำ้นบนัเทิง
และให้ค ำปรึกษำ รวมถึง
กำรพฒันำศิลปินไอดอล
ระดบัโลกแบบครบวงจร 51.00 - 51,025 - 49,255 - 

    1,242,575 1,191,550 841,176 288,317 
กำรร่วมคำ้ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย       
บริษทั โอทู คิส จ ำกดั  จ ำหน่ำยสินคำ้ประเกท

เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง 
และผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร 

 
60.00 

 
- 30,000 - 21,720 - 

บริษทั ฟอร์เอฟเวอร์ ทีเอ็ม 
จ ำกดั 

ด ำเนินธุรกิจดำ้นบนัเทิง 
โดยมีผูแ้สดงแบบเพื่อ
ส่งเสริมกำรขำยและ
ประชำสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์

 
50.00 

 
- 500 - 492 - 

บริษทั สเปเชียล เดสทินี 
จ ำกดั 

ระดมทุนดว้ยกำรเสนอขำย
ดิจิตอลโทเคนต่อผูล้งทุน
ทัว่ไป 70.00 - 3,500 - 3,495 - 

    34,000 - 25,707 - 
รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้   1,276,575 1,191,550 866,883 288,317 
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  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี                                
ตำมวิธีรำคำทุน 

  2564 2563 2564 2563 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
(มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั เดอะ วนั 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั”) 

ด ำเนินธุรกิจดิจิตอลทีวี วิทยุ รับจำ้ง
ผลิตคอนเทน้ท ์ให้บริกำรรับจำ้งท ำ   
ส่ือโฆษณำ ให้เช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำ ให้เช่ำ
เวลำในกำรโฆษณำ บริหำรศิลปิน  
ให้บริกำรสตูดิโอและลงทุนในธุรกิจอื่น 25.02 31.27 1,191,550 1,191,550 

บริษทั วำยจีเอ็มเอ็ม จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจบนัเทิงและให้ค ำปรึกษำ
รวมถึงกำรพฒันำศิลปินไอดอล
ระดบัโลกแบบครบวงจร 51.00 - 51,025 - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    1,242,575 1,191,550 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ไถ่ถอนใบหุ้นของบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)            
ที่ไดจ้ ำน ำไวก้บัธนำคำรแลว้ทั้งหมด เน่ืองจำกกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวไดช้ ำระเงินกู้ยืมระยะยำวแล้วทั้ง
จ ำนวน 

ในปี 2564 และ 2563 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้มีกำรเปลี่ยนแปลงดงัต่อไปน้ี 

การลงทุนเพ่ิมในการร่วมค้า 

บริษทัผูล้งทุน กำรร่วมคำ้ 
สัดส่วน   
เงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

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

บริษทั วำยจีเอ็มเอ็ม 
จ ำกดั 

51 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทุนในหุ้นสำมญัจ ำนวน 507 หุ้น ใน
รำคำหุ้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
0.05 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุน
ร้อยละ 51 และต่อมำลงทุนเพ่ิมในหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 1,019,490 หุ้น   
ในรำคำหุ้นละ 50 บำท (มูลค่ำหุ้นละ 100 
บำท เรียกช ำระร้อยละ 50) เป็นจ ำนวน
เงิน 50.97 ลำ้นบำท กำรเพ่ิมทุนดงักล่ำว
ไม่ไดท้ ำให้สัดส่วนกำรลงทุนของ
บริษทัฯเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด 

51,025 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั โอ ชอ้ปป้ิง จ ำกดั บริษทั โอทู คิส 
จ ำกดั 

60 ลงทุนในหุ้นจ ำนวน 3 ลำ้นหุ้น ในรำคำ 
หุ้นละ 10 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 60 

30,000 
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บริษทัผูล้งทุน กำรร่วมคำ้ 
สัดส่วน   
เงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั โอ ชอ้ปป้ิง จ ำกดั  บริษทั ฟอร์เอฟเวอร์ 

ทีเอ็ม จ ำกดั 
50 ลงทุนในหุ้นจ ำนวน 49,998 หุ้น ในรำคำ

หุ้นละ 10 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 50 

500 

บริษทั จีดีเอช ห้ำห้ำเกำ้ 
จ ำกดั 

บริษทั สเปเชียล 
เดสทินี จ ำกดั 

70 ลงทุนในหุ้นจ ำนวน 699,998 หุ้น ในรำคำ
หุ้นละ 5 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุน
ร้อยละ 70 

3,500 

 การจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2563 

บริษทัผูล้งทุน กำรร่วมคำ้ 
สัดส่วน   
เงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 

จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล โฮลดิ้ง 
จ ำกดั 

50  ขำยหุ้นสำมญัจ ำนวน 9,999,998 หุ้น ใน
รำคำหุ้นละ 120 บำท ให้แก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  (รำคำทุน 1,000 ลำ้นบำท) 

1,200,000 

14.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและรำยได้เงินปันผล 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวม

และรับรู้รำยไดเ้งินปันผลจำกกิจกำรดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่นจำกเงินลงทุน                
ในกำรร่วมคำ้ในระหว่ำงปี 

รำยไดเ้งินปันผลท่ีบริษทัฯรับรู้ 
ในระหว่ำงปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
กำรร่วมคำ้ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ       
บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
(มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั เดอะ วนั 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั”) 

272,028 216,961 (3,348) - - - 

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ ำกดั - 191,855 - - - - 
กำรร่วมคำ้อื่น (10,063) - - - - - 
รวม 261,965 408,816 (3,348) - - - 
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14.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำ
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
กำรร่วมคำ้ มูลค่ำยตุิธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 
บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ำกดั (มหำชน)  
   (เดิมช่ือ “บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ำกดั”) 6,434 - 
รวม 6,434 - 

14.4 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมค้ำที่มีสำระส ำคัญ 
สรุปรำยกำรแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

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

เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2564 2563 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,462 412 
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,832 1,865 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,011 5,161 
รวมสินทรัพย ์ 9,305 7,438 
   
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (2,037) (1,994) 
เงินกูยื้มระยะยำว - (2,975) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (423) (364) 
รวมหน้ีสิน (2,460) (5,333) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 6,845 2,105 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.02 31.27 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์สุทธ ิ 1,713 658 
กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนัอื่น ๆ (921) (370) 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในกำรร่วมค้ำ 792 288 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
 กลุ่มบริษทั เดอะ วนั                    

เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2564 2563 
รำยได ้ 5,438 3,216 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (2,636) (1,538) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร (209) (121) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (1,498) (802) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 5 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (129) (87) 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 966 673 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (137) (38) 
ก ำไรส ำหรับปี 829 635 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (24) - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 805 635 

14.5 ข้อมูลส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในกำรร่วมค้ำอื่น ๆ  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:   
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (10) - 
มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในกำร           
ร่วมคำ้แต่ละรำยที่ไม่มีสำระส ำคญัซ่ึงบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 75 - 

 ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) (กำรร่วมคำ้แห่งหน่ึงของ
บริษทัฯ) ไดเ้ขำ้ลงทุนในบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ ำกดั และบริษทัย่อยซ่ึงประกอบธุรกิจ
ผลิตรำยกำรโทรทัศน์และส่ือวิทยุ โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนจ ำนวน 2,200 ล้ำนบำท บริษทั เดอะ วนั      
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้บันทึกรำยกำรบัญชีเก่ียวกับกำรซ้ือธุรกิจในเบื้องต้นโดยใช้
ประมำณกำรมูลค่ำที่ดีที่สุดส ำหรับสินทรัพยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหน้ีสินที่รับมำจำกกำรวดัมูลค่ำตำม
วิธีซ้ือ ซ่ึงบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) จะสรุปผลกำรบนัทึกบญัชีกำรซ้ือธุรกิจให้
เสร็จส้ินภำยใน 1 ปีนบัจำกวนัที่ซ้ือธุรกิจตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 3 
เร่ือง กำรรวมธุรกิจ     
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ต่อมำในเดือนเมษำยน 2564 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ปรับยอ้นหลัง           
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัเพ่ือสะทอ้นถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหน้ีสินที่รับมำของ 
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ำกดั และบริษทัย่อย ตั้งแต่วนัที่ซ้ือ อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบจำก
กำรสรุปผลกำรบนัทึกบญัชีกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทัจำกกำรรับรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย ดงันั้น กลุ่มบริษทั
จึงไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

เมื่อวนัที่ 3 พฤษภำคม 2564 บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรำยกำรต่ำง ๆ กบักระทรวงพำณิชย ์ดงัน้ี 

ก) แปรสภำพนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยเ์ป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบญัญตัิ
บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  

ข) เปลี่ยนแปลงช่ือจำกเดิม “บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด” เป็น “บริษัท เดอะ วนั                
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)”  

ค) เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัอีกจ ำนวน 952.5 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 476,250,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 2 บำท) จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 3,810 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 38,100,000 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 100 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 4,762.5 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 2,381,250,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2 บำท) 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 10 พฤษภำคม 2564 บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ย่ืนค ำขอ
อนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ และร่ำง
หนังสือช้ีชวนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และย่ืนค ำขอต่อ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสำมญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย   

เมื่อวนัที่ 3 พฤศจิกำยน 2564  บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับช ำระค่ำหุ้น            
เพ่ิมทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวนและไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้วจำก
จ ำนวน 3,810 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,905,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2 บำท) เป็นจ ำนวน 4,762.5 ลำ้นบำท 
(หุ้นสำมญั 2,381,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2 บำท) กบักระทรวงพำณิชยใ์นวนัเดียวกนั อยำ่งไรก็ตำม
กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ ในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวลดลง
จำกร้อยละ 31.27 เป็นร้อยละ 25.02 บริษทัฯรับรู้ก ำไรท่ีเกิดจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน                  
ณ วนัที่สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯลดลงเป็นจ ำนวนรวม 235 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนรวม 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสำมญัของบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกำยน 2564  
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15.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนและรำยได้เงินปันผล 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม

และรับรู้รำยไดเ้งินปันผลจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)                       
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่นจำกเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมในระหว่ำงปี 

รำยไดเ้งินปันผลท่ีบริษทัฯรับรู้ 
ในระหว่ำงปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ซีเนริโอ จ ำกดั (4,599) (13,599) (555) - - - 
บริษทั นำดำว บำงกอก จ ำกดั 13,311 8,995 (228) - - - 
บริษทัร่วมอื่น 157 1,190 278 - - - 

รวม 8,869 (3,414) (505) - - - 

15.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคัญ 
 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 บริษทั ซีเนริโอ จ ำกดั บริษทั นำดำว บำงกอก จ ำกดั 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวียน 153 124 154 177 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 581 737 17 11 
หน้ีสินหมุนเวียน (70) (45) (113) (126) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (98) (230) (5) (2) 
สินทรัพย์สุทธิ 566 586 53 60 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25 25 30 30 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์สุทธิ 142 147 16 18 
กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนัและอื่น ๆ (1) (1) - - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำร              
ในบริษัทร่วม 141 146 16 18 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
 บริษทั ซีเนริโอ จ ำกดั บริษทั นำดำว บำงกอก จ ำกดั 
 2564 2563 2564 2563 

รำยได ้ 246 87 405 315 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (18) (54) 44 38 
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16. ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่ำ 

อุปกรณ์ในกำร
ด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์          
และอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
อุปกรณ์

ระหว่ำงติดตั้ง รวม 
รำคำทุน         
1 มกรำคม 2563 479,541 486,826 189,038 327,004 59,704 16,948 1,559,061 
ซ้ือเพิ่ม  9,611 2,602 3,984 16,626 - 30,007 62,830 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (126,543) (100,280) (9,234) (105,598) (16,553) - (358,208) 
โอนเขำ้/(โอนออก) 23,998 - 6,155 - - (30,153) - 
เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือเงินลงทุน           
ในบริษทัย่อย 34,695 86,780 4,181 38,347 - - 164,003 

31 ธันวำคม 2563 421,302 475,928 194,124 276,379 43,151 16,802 1,427,686 
ซ้ือเพิ่ม  3,311 2,017 4,920 10,094 - 3,565 23,907 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (151,377) (106,829) (6,837) (57,245) (1,675) - (323,963) 
โอนเขำ้/(โอนออก) 6,691 2,929 248 - - (9,868) - 
รับโอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - 19,477 - 19,477 
31 ธันวำคม 2564 279,927 374,045 192,455 229,228 60,953 10,499 1,147,107 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
1 มกรำคม 2563 354,319 360,336 164,160 293,067 57,688 - 1,229,570 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  31,498 12,515 10,343 20,300 566 - 75,222 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (79,382) (96,286) (9,031) (105,507) (16,717) - (306,923) 
เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือเงินลงทุน           
ในบริษทัย่อย 31,839 75,175 3,527 33,431 - - 143,972 

31 ธันวำคม 2563  338,274 351,740 168,999 241,291 41,537 - 1,141,841 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  22,068 11,775 8,892 20,273 565 - 63,573 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (148,009) (92,207) (5,833) (52,026) (1,675) - (299,750) 

รับโอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - 19,463 - 19,463 
31 ธันวำคม 2564 212,333 271,308 172,058 209,538 59,890 - 925,127 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ        
1 มกรำคม 2563 21,218 70,761 1,139 5,911 1 - 99,030 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - - 543 - - 543 
เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือเงินลงทุน          
ในบริษทัย่อย 2,570 5,582 628 - - - 8,780 

31 ธันวำคม 2563 23,788 76,343 1,767 6,454 1 - 108,353 
กลบัรำยกำรระหว่ำงปี (2,570) (9,274) (628) (4,139) - - (16,611) 
31 ธันวำคม 2564 21,218 67,069 1,139 2,315 1 - 91,742 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธันวำคม 2563  59,240 47,845 23,358 28,634 1,613 16,802 177,492 
31 ธันวำคม 2564 46,376 35,668 19,258 17,375 1,062 10,499 130,238 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2563 (จ ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนทีเ่หลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 75,222 
2564 (จ ำนวน 2 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนทีเ่หลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 63,573 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่ำ 

อุปกรณ์ในกำร
ด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
อุปกรณ์

ระหว่ำงติดตั้ง รวม 
รำคำทุน         
1 มกรำคม 2563 331,524 93,264 127,610 238,212 43,985 12,588 847,183 
ซ้ือเพิ่ม 6,532 1,771 1,024 13,206 - 10,317 32,850 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (108,631) (26,666) (8,552) (104,193) (9,587) - (257,629) 
โอนเขำ้/(โอนออก) 17,485 - 5,332 - - (22,817) - 
31 ธันวำคม 2563 246,910 68,369 125,414 147,225 34,398 88 622,404 
ซ้ือเพิ่ม 2,071 1,421 1,461 4,590 - 160 9,703 
รับโอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - 19,477 - 19,477 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (115,193) (29) (302) (3,894) (1,675) - (121,093) 
โอนเขำ้/(โอนออก) - - 248 - - (248) - 
31 ธันวำคม 2564 133,788 69,761 126,821 147,921 52,200 - 530,491 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2563 254,890 84,781 116,037 220,728 43,742 - 720,178 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 21,606 3,071 4,814 11,509 121 - 41,121 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (61,470) (22,867) (8,363) (104,152) (9,587) - (206,439) 

31 ธันวำคม 2563 215,026 64,985 112,488 128,085 34,276 - 554,860 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 10,640 1,547 4,463 11,089 121 - 27,860 
รับโอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - 19,463 - 19,463 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (114,864) (29) (291) (3,889) (1,675) - (120,748) 

31 ธันวำคม 2564 110,802 66,503 116,660 135,285 52,185 - 481,435 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธันวำคม 2563 31,884 3,384 12,926 19,140 122 88 67,544 
31 ธันวำคม 2564 22,986 3,258 10,161 12,636 15 - 49,056 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2563 (รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทั้งจ ำนวน) 41,121 
2564 (รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทั้งจ ำนวน) 27,860 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึง                        
ตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือ                 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงิน 724 ลำ้นบำท (2563: 848 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 
412 ลำ้นบำท 2563: 503 ลำ้นบำท) 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิเน้ือรอ้ง
และท ำนองเพลง 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่ำสิทธิรำยกำร 

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์และ

กำร์ตูน          
เกมคอมพิวเตอร์ 
และสิทธิอื่น ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหว่ำงกำรพฒันำ รวม 
รำคำทุน       
1 มกรำคม 2563 356,897 174,080 522,528 1,026,372 - 2,079,877 
ซ้ือเพิ่ม 2,216 1,468 - - - 3,684 
โอนมำจำกสินคำ้คงเหลอื - 
สร้ำงสรรคข์ึ้นภำยในกิจกำร 4,841 - 11,328 63,562 - 79,731 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (923) (33,792) (1,877) (61,264) - (97,856) 
เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย - 5,730 1,452,518 - - 1,458,248 
31 ธันวำคม 2563 363,031 147,486 1,984,497 1,028,670 - 3,523,684 
ซ้ือเพิ่ม 85,313 5,011 - - 30,332 120,656 
โอนมำจำกสินคำ้คงเหลอื - 
สร้ำงสรรคข์ึ้นภำยในกิจกำร 3,617 - - 22,839 - 26,456 

โอนเขำ้(โอนออก) - 9,114 - - (9,114) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (46,370) - (30,393) - (76,763) 
31 ธันวำคม 2564 451,961 115,241 1,984,497 1,021,116 21,218 3,594,033 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม       
1 มกรำคม 2563 126,175 150,630 278,209 935,022 - 1,490,036 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2,158 7,042 12,279 79,716 - 101,195 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนที่
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (77) (31,785) (2) (61,263) - (93,127) 

เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย - 5,051 1,175,609 - - 1,180,660 

31 ธันวำคม 2563 128,256 130,938 1,466,095 953,475 - 2,678,764 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 10,427 5,378 12,279 30,400 - 58,484 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนที่
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (40,723) - (20,891) - (61,614) 

31 ธันวำคม 2564 138,683 95,593 1,478,374 962,984 - 2,675,634 
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     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิเน้ือรอ้ง
และท ำนองเพลง 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่ำสิทธิรำยกำร 

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์และ

กำร์ตูน          
เกมคอมพิวเตอร์ 
และสิทธิอื่น ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหว่ำงกำรพฒันำ รวม 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2563 - - 201,023 54,945 - 255,968 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - 11,328 - - 11,328 
เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย - - 276,909 - - 276,909 

31 ธันวำคม 2563 - - 489,260 54,945 - 544,205 
ลดลงระหว่ำงปี - - - (9,501) - (9,501) 
31 ธันวำคม 2564 - - 489,260 45,444 - 534,704 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธันวำคม 2563 234,775 16,548 29,142 20,250 - 300,715 

31 ธันวำคม 2564 313,278 19,648 16,863 12,688 21,218 383,695 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี       
2563 (จ ำนวน 87 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทนุขำยและบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร)  101,195 

2564 (จ ำนวน 52 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทนุขำยและบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร)  58,484 
 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลิขสิทธ์ิเน้ือร้อง
และท ำนอง

เพลง 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่ำสิทธิรำยกำร 

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์และ
กำร์ตูน เกม
คอมพิวเตอร์ 
และสิทธิอืน่ ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงกำร
พฒันำ รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2563 404,692 111,977 530,694 348,106 - 1,395,469 
ซ้ือเพ่ิม 2,216 1,362 - - - 3,578 
โอนมำจำกสินคำ้คงเหลือ - 
สร้ำงสรรคข์ึ้นภำยในกิจกำร 4,841 - - - - 4,841 

ขำย/ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (923) (26,489) - - - (27,412) 
31 ธนัวำคม 2563 410,826 86,850 530,694 348,106 - 1,376,476 
ซ้ือเพ่ิม 85,313 2,806 - - 16,182 104,301 
โอนมำจำกสินคำ้คงเหลือ - 
สร้ำงสรรคข์ึ้นภำยในกิจกำร 3,617 - - - - 3,617 

โอนเขำ้(โอนออก) - 9,114  - - (9,114) - 
ขำย/ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี - (11,356) - - - (11,356) 
31 ธนัวำคม 2564 499,756 87,414 530,694 348,106 7,068 1,473,038 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลิขสิทธ์ิเน้ือร้อง
และท ำนอง

เพลง 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่ำสิทธิรำยกำร 

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์และ
กำร์ตูน เกม
คอมพิวเตอร์ 
และสิทธิอืน่ ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงกำร
พฒันำ รวม 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม       
1 มกรำคม 2563 142,033 97,214 284,527 310,244 - 834,018 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2,511 4,548 12,279 781 - 20,119 
ขำย/ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (77) (24,527) - - - (24,604) 
31 ธนัวำคม 2563 144,467 77,235 296,806 311,025 - 829,533 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 10,781 3,091 12,280 480 - 26,632 
ขำย/ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี - (9,509) - - - (9,509) 
31 ธนัวำคม 2564 155,248 70,817 309,086 311,505 - 846,656 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2563 - - 202,870 36,196 - 239,066 
31 ธนัวำคม 2563 - - 202,870 36,196 - 239,066 
31 ธนัวำคม 2564 - - 202,870 36,196 - 239,066 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวำคม 2563 266,359 9,615 31,018 885 - 307,877 
31 ธนัวำคม 2564 344,508 16,597 18,738 405 7,068 387,316 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี       
2563 (จ ำนวน 15 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 20,119 
2564 (จ ำนวน 24 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 26,632 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงไดต้ดัจ ำหน่ำยหมดแลว้
แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงิน               
95 ลำ้นบำท (2563: 108 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 58 ลำ้นบำท 2563: 61 ลำ้นบำท)  

ลิขสิทธ์ิเน้ือร้องและท ำนองเพลงมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน เน่ืองจำกคำดว่ำลิขสิทธ์ิ  
เน้ือร้องและท ำนองเพลงจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่กลุ่มบริษทัอย่ำงไม่มีที่ส้ินสุด กลุ่มบริษทั
จึงไม่ตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิเน้ือร้องและท ำนองเพลงจนกว่ำอำยกุำรให้ประโยชน์จะทรำบไดแ้น่นอน 

มูลค่ำของลิขสิทธ์ิเน้ือร้องและท ำนองเพลงขึ้นอยูก่บัควำมนิยมที่มีต่อศิลปินและโอกำสที่จะน ำเน้ือร้อง 
และท ำนองเพลงมำผลิตและจ ำหน่ำยได้ในอนำคต ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำจะสำมำรถน ำเพลง
ดงักล่ำวมำผลิตและจ ำหน่ำยไดใ้นอนำคตในรูปแบบต่ำง ๆ ที่จะท ำให้มูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืนสูงกว่ำ
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชีจึงไม่มีกำรตั้งค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของลิขสิทธ์ิเน้ือร้องและท ำนองเพลงดงักล่ำว 
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18. ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 
มูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถี่ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564 2563 
รำคำทุน  1,228,328 1,228,328  
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (805,767) (748,022) 
มูลค่ำตำมบญัชี 422,561 480,306  

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถี่ ส ำหรับปี 2564 และ 
2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564 2563 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 480,306 - 
ซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 14) - 485,157  
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (57,745) (4,851) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 422,561 480,306  

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำร
โทรทศัน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภทบริกำรธุรกิจระดบัชำติ (“ใบอนุญำต”) หมวดหมู่ทัว่ไป
แบบคมชัดปกติจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ  (“กสทช.”) ใบอนุญำตดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี เร่ิมตั้ งแต่วันที่  25 เมษำยน 2557 ถึงวันที่                      
24 เมษำยน 2572 

 นอกจำกน้ี จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ยงัมีหน้ำที่ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมอื่น และ
น ำส่งเงินรำยปีเข้ำกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ ตำมประกำศ กสทช. และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)218

 

 50 

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เงินมดัจ ำ 60,543 65,782 39,343 38,482 
ภำษีเงินไดหั้ก ณ ที่จ่ำย 130,367 123,287 62,062 33,431 
อื่น ๆ 7,158 9,406 5,984 7,579 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 198,068 198,475 107,389 79,492 

20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 
 (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร MMR 800,000 50,000 800,000 50,000 
รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร 800,000 50,000 800,000 50,000 

21. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 116,110 70,198 50,479 44,516 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 465,811 487,687 208,508 183,528 
ตน้ทุนคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 186,733 141,074 57,975 44,017 
ตน้ทุนคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 298,054 375,416 213,790 267,979 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 1,401 - 918 - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 134,232 181,561 58,630 67,655 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 50,245 78,693 1,939 3,611 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 1,252,586 1,334,629 592,239 611,306 
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22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 17,193 21,247 4,116 8,286 
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยคำ้งจ่ำย 21,840 37,803 10,940 26,874 
ส ำรองสินคำ้รับคืน 33,204 60,624 31,361 59,408 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 11,026 - - - 
อื่น ๆ 962 8,025 233 719 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 84,225 127,699 46,650 95,287 

23. เงินกู้ยืมระยะยำว 
ยอดคงเหลือของเงินกูยื้มระยะยำว ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
23.1 เงินกู้ของบริษทัฯในสกุลเงินบำท วงเงินจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท 

มีก ำหนดช ำระคืนโดยจ่ำยช ำระดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือน
นับตั้งแต่เดือนท่ีเบิกเงินกู้และผ่อนช ำระเงินต้นเป็นงวดรำย
สำมเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2561 เป็นต้นไป และต้อง
ช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดภำยใน 9 ปี นบัจำกวนัที่มี
กำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำคร้ังแรกและคิดดอกเบ้ียในอตัรำเงิน
กูยื้มขั้นต ่ำ (MLR) ลบอตัรำคงท่ีต่อปีตำมท่ีระบุในสัญญำ 225,000 300,000 225,000 300,000 

23.2 เงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในสกุลเงินบำท วงเงินจ ำนวน  
1,500 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนโดยจ่ำยช ำระดอกเบ้ียเป็น
งวดรำยเดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีเบิกเงินกู้และผ่อนช ำระเงินตน้
เป็นงวดรำยสำมเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2561 เป็นต้น
ไป และต้องช ำระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียทั้งหมดภำยใน 9 ปี 
นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ังแรกและคิดดอกเบ้ีย
ในอตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำ (MLR) ลบอตัรำคงท่ีต่อปีตำมท่ีระบุใน
สัญญำ 400,000 400,000 - - 

รวม 625,000 700,000 225,000 300,000 
หัก ค่ำธรรมเนียมกำรกูเ้งินรอตดับญัชี     (1,295) (2,194) (645) (1,075) 
 623,705 697,806 224,355 298,925 
หัก ส่วนของเงินกูยื้มระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (362,500) (75,000) (150,000) (75,000) 
เงินกูยื้มระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 261,205 622,806 74,355 223,925 
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สัญญำเงินกู้ยืมทั้ งสองฉบับได้ก ำหนดข้อปฏิบัติและข้อจ ำกัดบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมอตัรำที่ก  ำหนดในสัญญำ  

 เงินกู้ยืมตำมหมำยเหตุข้อ 23.2 ค ้ำประกันโดยบริษทัฯ และน ำหุ้นทั้งหมดของบริษทัย่อยดังกล่ำว 
ยกเวน้หุ้นที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกรรมกำรบริษทั และ/หรือบุคคลธรรมดำไปจ ำน ำกบัธนำคำร 

24. สัญญำเช่ำ  
 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง             
2 - 15 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 อำคำร ยำนพำหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 501,993 16,234 518,227 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 13) 59,293 - 59,293 
ซ้ือเพ่ิม 30,816 8,863 39,679 
ตดัจ ำหน่ำย (115,990) - (115,990) 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรเลือกใชม้ำตรกำรผ่อนปรน
ชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชี -                    
กำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำ (1,459) - (1,459) 

ปรับปรุงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ (20,631) - (20,631) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (90,406) (9,262) (99,668) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 363,616 15,835 379,451 
ซ้ือเพ่ิม 11,036 2,289 13,325 
ตดัจ ำหน่ำย (1,857) - (1,857) 
โอนไปส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำและอุปกรณ์ - (14) (14) 
ปรับปรุงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ 23,240 - 23,240 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (87,257) (7,270) (94,527) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 308,778 10,840 319,618 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำร ยำนพำหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 361,845 16,234 378,079 
ซ้ือเพ่ิม  - 5,564 5,564 
ตดัจ ำหน่ำย (57,889) - (57,889) 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรเลือกใชม้ำตรกำรผ่อนปรน
ชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชี -                    
กำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำ (1,182) - (1,182) 

ปรับปรุงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ (20,631) - (20,631) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (60,715) (8,876) (69,591) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 221,428 12,922 234,350 
ซ้ือเพ่ิม  3,828 - 3,828 
โอนไปส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำและอุปกรณ์ - (14) (14) 
ปรับปรุงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ 1,175 - 1,175 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (54,480) (6,193) (60,673) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 171,951 6,715 178,666 

ข) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
จ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 380,030 432,812 215,588 275,271 
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตดัจ ำหน่ำย (38,858) (44,700) (17,058) (27,767) 
รวม 341,172 388,112 198,530 247,504 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (87,963) (80,881) (57,702) (53,557) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 253,209 307,231 140,828 193,947 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยข้อมูลอยู่ใน                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 39 ภำยใตหั้วขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
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ค) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 94,527 101,127 60,672 70,773 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 18,767 22,736 11,204 16,255 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้นหรือ     
 สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 7,327 14,321 2,353 3,271 

ง) อื่น ๆ   
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
จ ำนวน 108 ล้ำนบำท (2563: 110 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 68 ล้ำนบำท 2563: 75 ล้ำนบำท)               
ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะส้ัน สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ และ
ค่ำเช่ำผนัแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ทั้งน้ี กระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตเก่ียวกบัสัญญำเช่ำ
ซ่ึงยงัไม่เร่ิมมีผลไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 37.3 

25. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน     

แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 229,396 232,531 184,198 192,255 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน :     
  ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  22,622 19,522 15,924   14,335 
  ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,878 1,513 2,311 1,778 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :     
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ (19) - - - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  (6,770) - (4,647) - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (53,558) - (45,777) - 

หัก จดัประเภทเป็นค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย (15,827) (24,170) (15,827) (24,170) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (3,671) - - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 175,051 229,396 136,182 184,198 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี  
  

(หน่วย: พนับำท)  
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  22,622 19,522 15,924 14,335 
ตน้ทุนดอกเบี้ย 2,878 1,513 2,311 1,778 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 25,500 21,035 18,235 16,113 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวน
ประมำณ 24 ลำ้นบำท (2563: 19 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 11 ลำ้นบำท 2563: 17 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 11 ปี (2563: 8 ปี) (เฉพำะบริษทัฯ: 10 ปี 2563: 7 ปี) 

 สมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
อตัรำคิดลด 2.12 1.58 2.12 1.58 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกบัช่วงอำยุ
และต ำแหน่งของพนกังำน) 2.50 - 6.50 2.50 - 7.00 2.50 - 6.50 2.50 - 7.00 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.00 - 28.00 0.00 - 28.00 0.00 - 28.00 0.00 - 28.00 

 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (6,201) 6,578 (4,404) 4,659 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 6,446 (6,141) 4,565 (4,361) 
 เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (9,007) 10,726 (6,169) 7,274 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (6,784) 7,201 (4,886) 5,170 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 8,965 (8,495) 6,552 (6,229) 
 เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (14,075) 17,250 (9,774) 11,724 

26. ภำระจำกสัญญำค ำ้ประกันเงินกู้ยืม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกับกำรค ้ำประกันวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจำก

ธนำคำรให้แก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวน 400 ล้ำนบำท (2563: 400 ล้ำนบำท) โดยทั่วไปกำรค ้ำ
ประกันดังกล่ำวจะมีผลอยู่ตรำบเท่ำที่ภำระหน้ีสินจำกกำรค ้ำประกันยงัไม่ได้ช ำระจำกบริษทัย่อย
ดงักล่ำว 

27. กำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม 
 เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2564 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษทัฯ ไดม้ีมติอนุมตัิกำรโอน

ทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 14 ล้ำนบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,404 ล้ำนบำท     
เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 1,418 ลำ้นบำท โดยกำร
ชดเชยผลขำดทุนสะสมน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนของผูถ้ือหุ้นแต่อยำ่งใด 

28. เงินปันผลจ่ำย 
เมื่อวนัที่ 24 มีนำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดม้ีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกก ำไรของบริษทัฯปี 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นเงินปันผลรวม 164 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัฯจ่ำยเงินปันผลในเดือนเมษำยน 2563 ทั้ง น้ี เมื่อวนัที่ 3 กรกฎำคม 2563 ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
สำมญัประจ ำปีมีมติรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรของบริษทัฯ ปี 2562 แลว้  

29. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใต้บทบัญญตัิของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี         
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ                                                    
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้ในระหว่ำงปี 2564 
บริษทัฯจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีไวเ้ป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2 ลำ้นบำท (2563: ไม่มี) 
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30. รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 1,505,615 1,696,545 154,496 212,062 
รำยไดจ้ำกกำรผลิตรำยกำรโทรทศัน์     
 ผ่ำนดำวเทียม 116,632 158,465 - - 
รำยไดจ้ำกกำรผลิตภำพยนตร์ 134,711 210,866 - - 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรและค่ำที่ปรึกษำ 62,919 61,702 68,356 69,128 
รำยไดจ้ำกธุรกิจโชวบ์ิซและจดัหำอุปกรณ์ 601,184 1,461,221 429,579 1,275,393 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรอื่น 10,738 22,242 - - 
รำยไดค้่ำลิขสิทธ์ิ 1,403,643 1,360,517 1,192,620 1,176,815 
รวมรำยไดจ้ำกสัญญำที่ท  ำกบัลกูคำ้ 3,835,442 4,971,558 1,845,051 2,733,398 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 3,193,694 4,374,190 1,452,015 2,369,608 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 641,748 597,368 393,036 363,790 
รวมรำยไดจ้ำกสัญญำที่ท  ำกบัลกูคำ้ 3,835,442 4,971,558 1,845,051 2,733,398 

31. ต้นทุนทำงกำรเงิน   
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบี้ยของเงินกูยื้ม 41,264 18,012 26,053 21,097 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบี้ยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 18,768 22,736 11,204 16,255 
รวม 60,032 40,748 37,257 37,352 
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32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยที่ส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนกังำน 983,445 1,133,494 669,816 755,001 
ค่ำเส่ือมรำคำ 158,100 174,890 88,531 110,712 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 116,229 106,047 26,632 20,119 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 25,663 36,069 9,510 12,798 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 
 และงำนระหว่ำงท ำ (17,539) 19,524 (43,127) 16,885 

33. ภำษีเงินได้  
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี (16,785) (21,781) - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 12,237 8,843 12,040 14,785 
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                         
งบก ำไรขำดทุน (4,548) (12,938) 12,040 14,785 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัผลก ำไรจำก

กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (12,017) - (10,085) - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัก ำไร                                                 

จำกกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (12) 4 (12) 4 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดม้ีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 519,958 (136,693) 31,268 (1,435,846) 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 15, 20 ร้อยละ 15, 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 103,992 (27,339) 6,254 (287,169) 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำร                    

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษี 5,918 4,145 - - 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรท ำงบกำรเงินรวม (50,013) 109,711 - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (52,394) (81,763) - - 
ส่วนแบ่งขำดทุน (ก ำไร) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,773) 683 - - 
ผลแตกต่ำงของอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ไม่เท่ำกนัของกลุ่มบริษทั (173) (114) - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
เงินปันผลรับท่ีไม่ตอ้งน ำมำรวมค ำนวณเป็นรำยได้ (659) - (12,764) (17,475) 
ค่ำใชจ้่ำยตอ้งห้ำม 1,893 10,776 3,166 14,248 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหักไดเ้พ่ิมขึ้น (2,243) (3,161) (1,488) (2,331) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - 202,855 197,942 
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำร     
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (211,561) - 
หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอื่นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,498 - 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของภำระผูกพนั - - - 80,000 
รวม (1,009) 7,615 (18,294) 272,384 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 4,548 12,938 (12,040) (14,785) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  20,053 19,244 17,944 17,050 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 20,499 16,067 18,829 15,641 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1,562 1,562 1,562 1,562 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,754 22,118 19,547 21,460 
ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยตุิธรรมของเงินลงทุน 563 575 563 575 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น 200 200 200 200 

สัญญำเช่ำ 6,216 4,484 3,524 2,158 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 33,791 44,721 27,236 36,840 
ส ำรองสินคำ้รับคืน 6,273 11,882 6,273 11,881 
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้ 94,483 64,413 85,361 53,808 

รวม 203,394 185,266 181,039 161,175 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยตุิธรรมในสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 17,921 - 17,921 - 

รวม 17,921 - 17,921 - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษี   
ที่ยงัไม่ไดใ้ช ้จ ำนวน 3,169 ลำ้นบำท (2563: 3,881 ลำ้นบำท) ที่กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพย์ภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชี  เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้มีจ ำนวนเงิน 1,817 ล้ำนบำท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2569 
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34. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของ

บริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัที่ออกอยู่        
ในระหว่ำงปี 

35. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทที่ผู ้มีอ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมกำรก ำกบัดูแล
ของผู้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำ เนินงำน  ซ่ึงกลุ่มบริษัทมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้ ง ส้ิน                                                 
สำมส่วนงำนหลกัคือ 1) ส่วนงำนเพลง ประกอบดว้ย ธุรกิจเพลง และธุรกิจโชว์บิซ 2) ส่วนงำนส่ือ 
ประกอบด้วย ธุรกิจดิจิตอลทีวีช่อง GMM25 3) ส่วนงำนอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจซ้ือขำยสินคำ้และ
บริกำรอื่น (โฮมชอ้ปป้ิง กล่องรับสัญญำณดำวเทียม และให้บริกำรแพลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม) 
และอื่น ๆ  (ภำพยนตร์ และอื่น ๆ ) (2563: สองส่วนงำนหลกั คือ 1) ส่วนงำนเพลง ประกอบดว้ย ธุรกิจ
เพลง ธุรกิจโชวบ์ิซ และธุรกิจโทรทศัน์ดำวเทียม และ 2) ส่วนงำนอื่น ประกอบดว้ย ธุรกิจซ้ือขำยสินคำ้
และบริกำรอื่น (โฮมช้อปป้ิง กล่องรับสัญญำณดำวเทียม และให้บริกำรแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่ำน
ดำวเทียม) และอื่น ๆ (ภำพยนตร์ ธุรกิจดิจิตอลทีวีช่อง  GMM25 และอื่น ๆ))  โดยมีส่วนงำน                 
ทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย 

 ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำ เ นินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกัน                                                                                     
เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน   
กลุ่มบริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนใน                                                  
งบกำรเงิน  

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนถูกตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่รำยหน่ึง เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 472 ลำ้นบำท ซ่ึง
มำจำกส่วนงำนเพลงและส่วนงำนอื่น (2563: ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร) 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงกนัตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 6 

36. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญตัิกองทุนส ำรอง            

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 
3 และ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพน้ีบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน                
ไทยพำณิชย ์จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 23 ลำ้นบำท 
(2563: 26 ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 17 ลำ้นบำท (2563: 19 ลำ้นบำท) 

37. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 
37.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระในกำรร่วมคำ้แห่งหน่ึง

จ ำนวน 51 ลำ้นบำท และบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยจ ำนวน 18 ลำ้นบำท (2563: 
ในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัแห่งหน่ึงจ ำนวน 34 ล้ำนบำท และบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึงจดทะเบียนใน
ประเทศไทยจ ำนวน 18 ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 256 ลำ้นบำท ในบริษทัยอ่ยสำมแห่ง กำร
ร่วมคำ้หน่ึงแห่งและบริษทัร่วมหน่ึงแห่งซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย (2563: ในบริษทัย่อยส่ีแห่ง
และบริษทัร่วมหน่ึงแห่งซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยจ ำนวน 355 ลำ้นบำท) 

37.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 16 ล้ำนบำท 

เก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2563: ไม่มี) 
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37.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตสั้ญญำเช่ำที่บอกเลิกไม่ไดซ่ึ้ง

ยงัไม่เร่ิมมีผล ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 3 6 2 3 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 8 - 1 

รวม 3 14 2 4 

37.4 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำให้บริกำรระยะยำว 
 ก) กลุ่มบริษัทได้เข้ำท ำสัญญำกับผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงและศิลปินในกำรให้บริกำรแก่               

กลุ่มบริษทัโดยตกลงจะจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กลุ่มบุคคลดงักล่ำวในอตัรำคงที่ต่อจ ำนวนสินคำ้
ที่ขำยได้เมื่อยอดจ ำหน่ำยสินคำ้นั้นเกินกว่ำจ ำนวนยอดจ ำหน่ำยสินค้ำขั้นต ่ำตำมที่ระบุไวใ้น
สัญญำ 

 ข) กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำกบับริษทัส่ีแห่งเพื่อใช้บริกำรเก่ียวกบักำรรับส่งสัญญำณโทรทศัน์ผ่ำน
ดำวเทียมมีก ำหนดระยะเวลำ 1 ถึง 3 ปี ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวส้ินสุดในปี 2565 และ 2567 โดยกลุ่ม
บริษทัตกลงจ่ำยค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรใช้บริกำรและจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ ที่เก่ียวกบักำรใช้
บริกำรดงักล่ำวตำมที่ระบุไวใ้นสัญญำ เป็นจ ำนวนรวม 47 ลำ้นบำท และ 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
(2563: 41 ลำ้นบำท และ 0.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ 
ที่ระบุไวใ้นสัญญำ 

 ค)  กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำบริกำรเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำเช่ำมีก ำหนดระยะเวลำระหว่ำง 1 ถึง 3 ปี โดย
กลุ่มบริษทัตกลงจ่ำยค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรใช้บริกำรและจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ที่เก่ียวกบักำรใช้
บริกำรดังกล่ำวตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ เป็นจ ำนวนรวม 31 ล้ำนบำท (2563: 78 ล้ำนบำท)                  
กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไวใ้นสัญญำ   

 ง) กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำบริกำรอื่น เช่น ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต ค่ำวงจรส่ือสำรควำมเร็วสูง ค่ำท ำ
ควำมสะอำด ค่ำรักษำควำมปลอดภยั ฯลฯ โดยกลุ่มบริษทัตกลงจ่ำยค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรใช้
บริกำรและจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวกบักำรใช้บริกำรดงักล่ำวตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ เป็นจ ำนวน
รวม 24 ล้ำนบำท (2563: 11  ล้ำนบำท) กลุ่มบริษทัตอ้งปฎิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไวใ้น
สัญญำ    
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37.5 กำรค ำ้ประกัน 
 ก) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือที่ไดรั้บจำก

ธนำคำรให้แก่กำรร่วมค้ำหน่ึงแห่งจ ำนวน 156 ล้ำนบำท (2563: กำรร่วมคำ้หน่ึงแห่ง จ ำนวน 
1,375 ล้ำนบำท) โดยทั่วไปกำรค ้ ำประกันดังกล่ำวจะมีผลอยู่ตรำบเท่ำที่ภำระหน้ีสินจำกกำร                
ค ้ำประกนัยงัไม่ไดช้ ำระโดยกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว 

 ข) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทั
เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 28 ลำ้นบำท (2563: 15 ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯ จ ำนวน 21 ลำ้นบำท (2563: 
6 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึง
ประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือค ้ำประกนักำรปฏิบติังำนตำมสัญญำจ ำนวน 27 ลำ้นบำท (2563: 
14 ลำ้นบำท) เพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอื่น ๆ จ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2563: 1 ลำ้นบำท)  

 ค) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงินตำม
สัญญำกำรใชบ้ริกำรโครงข่ำยโทรทศัน์ตำมหนังสือค ้ำประกนัให้แก่กำรร่วมคำ้หน่ึงแห่งจ ำนวน 
11 ล้ำนบำท และบริษทัย่อยหน่ึงแห่งจ ำนวน 7 ล้ำนบำท (2563: กำรร่วมคำ้หน่ึงแห่งจ ำนวน             
14 ลำ้นบำท และบริษทัยอ่ยหน่ึงแห่งจ ำนวน 9 ลำ้นบำท) โดยทัว่ไปกำรค ้ำประกนัดงักล่ำวจะมีผล
อยูต่รำบเท่ำที่ภำระหน้ีสินจำกกำรค ้ำประกนัยงัไม่ไดช้ ำระโดยกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว 

38. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่วัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน      
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 629,370 - - 629,370 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - 475 - 475 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 141 - 250 391 

     

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - 5,014 - 5,014 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน      
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - 478 - 478 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 81 - - 81 

     
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - 5,014 - 5,014 
     

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน      
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 629,370 - - 629,370 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - 475 - 475 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 141 - - 141 

 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - 5,014 - 5,014 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน      
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - 478 - 478 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 81 - - 81 

 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - 5,014 - 5,014 

39. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
39.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีอื่น เงินให้กูยื้ม เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น เงินกูยื้มระยะส้ัน เงินกูยื้มระยะ
ยำว และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝำก
ธนำคำรและเคร่ืองมือทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำร             
ให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ลูกหนี้การค้า 
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม 
จึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินที่มีสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือทำงกำรคำ้ โดยกลุ่มบริษทั
มีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นอยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของ
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตัวเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวน                      
มำกรำย 
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กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวนัที่ถึงก ำหนดช ำระส ำหรับ
กลุ่มลูกคำ้ที่มีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตที่คลำ้ยคลึงกนั กลุ่มบริษทัจดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภท
ของผลิตภณัฑ ์ประเภทของลูกคำ้ และอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้  กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำม
เวลำและข้อมูลที่มีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รำยงำนเก่ียวกับ
เหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบันและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทั่วไป              
กลุ่มบริษทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นออกจำกบญัชีเมื่อกลุ่มบริษทัไดม้ีกำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยจนถึงที่สุดแลว้ 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตที่เก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดย
จะลงทุนกบัคู่สัญญำที่ไดรั้บกำรอนุมตัิแลว้จำกคณะกรรมกำรบริหำรโดยพิจำรณำจำกกำรประเมิน
ของสถำบันจัดอันดบัควำมน่ำเช่ือถือแลว้เท่ำนั้น และอยู่ในวงเงินสินเช่ือที่ก  ำหนดให้กับคู่สัญญำ                                    
แต่ละรำย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทำน และอำจมีกำรปรับปรุงในระหว่ำงปีขึ้นอยู่กับควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำม
เส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นจำกผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของตรำสำรหน้ีไม่สูงมำกนักเน่ืองจำกจ ำนวนเงินไม่เป็น
สำระส ำคญั 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และควำมเส่ียง
จำกอตัรำดอกเบี้ย  

ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยในต่ำงประเทศซ่ึงกลุ่มบริษทัมิไดท้ ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทั
เช่ือว่ำจะไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยในต่ำงประเทศมีจ ำนวนเงินที่ไม่เป็นสำระส ำคญั นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนจำกกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศ  กลุ่มบริษทัพิจำรณำบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำวตำม
สถำนกำรณ์ในขณะนั้นโดยอำจท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมระยะเวลำของ
รำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศที่จะเกิดขึ้น 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 237

 

 69 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญเก่ียวกับอตัรำดอกเบี้ ยเงินฝำกและอตัรำดอกเบี้ย    
เงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน ทั้งน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบี้ยดำ้นสินทรัพยโ์ดยกำรก ำหนดนโยบำยในกำรฝำกเงิน
กบัธนำคำรรัฐ และ/หรือ ธนำคำรที่มีกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถอื 
รวมถึงก ำหนดวงเงินฝำกแต่ละธนำคำรเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกินที่ก  ำหนด 

ส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบี้ยดำ้นหน้ีสิน กลุ่มบริษทัจดัให้มีวงเงินกูยื้ม 2 ประเภท
คือ วงเงินกูยื้มระยะส้ัน และ วงเงินกูยื้มระยะยำว ซ่ึงแต่ละวงเงินจะมีอตัรำดอกเบี้ยที่แตกต่ำงกนัคือ 
วงเงินกูยื้มระยะส้ันมีอตัรำดอกเบี้ยคงที่ ณ ขณะนั้น ๆ  ส่วนวงเงินกูยื้มระยะยำว จะมีอตัรำดอกเบี้ยที่
ผนัแปรตำมอตัรำดอกเบี้ยนโยบำยที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด กำรใชว้งเงินให้ถูกประเภทของ
กำรด ำเนินธุรกิจจะเป็นกำรลดภำระควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี ในกรณีที่
บริษทัมีสภำพคล่องคงเหลือ บริษทัมีนโยบำยในกำรคืนเงินกูยื้มก่อนก ำหนดให้แก่ธนำคำร ทั้งน้ีเพ่ือ
ลดภำระดอกเบี้ยจ่ำยและควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบี้ยในขณะเดียวกนั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินที่ส ำคญัสำมำรถจดั
ตำมประเภทอตัรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่มีอตัรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถ
แยกตำมวนัที่ครบก ำหนด หรือวนัที่มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวนัที่มีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  
 อตัรำดอกเบี้ยคงที ่ อตัรำดอกเบี้ย    

 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 - 5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ตลำด 

 
ไม่มีอตัรำ
ดอกเบี้ย 

 
 

รวม 
อตัรำดอกเบี้ย
ที่แทจ้ริง 

  (% ต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  563 - - - - 563 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 801 801 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินอืน่ - 5 - - 630 635 0.05 - 0.36 
 563 5 - - 1,431 1,999  
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกธนำคำร 800 - - - - 800 หมำยเหตุ 20 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 1,253 1,253 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 624 - 624 หมำยเหตุ 23 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  88 232 21 - - 341 4.75 - 6.25 
 888 232 21 624 1,253 3,018  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  
 อตัรำดอกเบี้ยคงที ่ อตัรำดอกเบี้ย    

 ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 - 5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ

ตลำด 

 
ไม่มีอตัรำ
ดอกเบี้ย 

 
 

รวม 
อตัรำดอกเบี้ย

ที่แทจ้ริง 
  (% ต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  728 - - - - 728 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 912 912 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินอืน่ - 5 - - 1 6 0.05 - 0.36 
 728 5 - - 913 1,646  
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกธนำคำร 50 - - - - 50 หมำยเหตุ 20 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 1,335 1,335 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 698 - 698 หมำยเหตุ 23 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  81 307 - - - 388 4.75 - 6.25 
 131 307 - 698 1,335 2,471  

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  
 อตัรำดอกเบี้ยคงที ่ อตัรำดอกเบี้ย    

 
 

ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 - 5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ

ตลำด 

 
ไม่มีอตัรำ
ดอกเบี้ย 

 
 

รวม 
อตัรำดอกเบี้ย

ที่แทจ้ริง 
  (% ต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  175 - - - - 175 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 467 467 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินอืน่ - 5 - - 630 635 0.05 - 0.36 
 175 5 - - 1,097 1,277  
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกธนำคำร 800 - - - - 800 หมำยเหตุ 20 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 592 592 - 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกกิจกำร               

ที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 530 - 530 หมำยเหตุ 6 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 224 - 224 หมำยเหตุ 23 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  58 141 - - - 199 4.75 - 6.25 
 858 141 - 754 592 2,345  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  
 อตัรำดอกเบี้ยคงที ่ อตัรำดอกเบี้ย    

 
 

ภำยใน 1 ปี 

 
 

1 - 5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ตลำด 

 
ไม่มีอตัรำ
ดอกเบี้ย 

 
 

รวม 
อตัรำดอกเบี้ย
ที่แทจ้ริง 

  (% ต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  284 - - - - 284 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 541 541 - 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจกำร               
ที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 2 - 2 หมำยเหตุ 6 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินอืน่ - 5 - - 1 6 0.36 
 284 5 - 2 542 833  
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกธนำคำร 50 - - - - 50 หมำยเหตุ 20 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 611 611 - 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกกิจกำร               
ที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 550 - 550 หมำยเหตุ 6 

เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 299 - 299 หมำยเหตุ 23 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  54 194 - - - 248 4.75 - 6.25 
 104 194 - 849 611 1,758  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผลของ
อตัรำดอกเบี้ยของเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินที่มีอตัรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด ณ วนัที่        
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 โดยก ำหนดให้ตวัแปรอื่นทั้งหมดคงที่ แสดงไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

สกุลเงิน เพ่ิมขึ้น / ลดลง 
ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อนภำษี เพ่ิมขึ้น / ลดลง 

ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อนภำษี 

 (ร้อยละ) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 
บำท + 0.50 3,125 + 0.50 3,500 

 - 0.50 (3,125) - 0.50 (3,500) 

 กำรวิเครำะห์ผลกระทบขำ้งตน้จดัท ำโดยใชส้มมติฐำนว่ำจ ำนวนเงินกูยื้มที่มีอตัรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง              
ตำมอตัรำตลำดและตวัแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่ำอตัรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำดของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินไม่ได้มีอัตรำดอกเบี้ ยที่ก  ำหนดไว้แล้ว ดังนั้น                
กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ตอ้งช ำระตลอด 12 เดือนเต็ม 
ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต 
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 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 กลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดับเงินสดและกำร

พิจำรณำเพ่ิมวงเงินเครดิตทั้งในส่วนของภำยในกลุ่มบริษทัและกบัสถำบนักำรเงินอื่นเพ่ือให้เพียงพอ
ต่อสภำพคล่องที่ตอ้งกำรโดยตอ้งอยู่ภำยใตแ้นวปฏิบตัิของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัประเมินควำมเส่ียง
จำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรท ำแผนกำรบริหำรสภำพคล่องอยำ่งต่อเน่ืองและรักษำระดบัของเงินสด 
เงินฝำกประจ ำ และวงเงินสินเช่ือแบบไม่ผูกพันจำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ และกลุ่มบริษัทมี
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ  

 รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษัท         
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร - 805,494 - - 805,494 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 1,252,586 - - 1,252,586 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 102,755 251,087 26,189 380,031 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 386,996 263,848 - 650,844 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ - 2,547,831 514,935 26,189 3,088,955 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร - 50,027 - - 50,027 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 1,334,629 - - 1,334,629 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 98,218 329,688 4,905 432,811 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 104,352 651,363 - 755,715 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ - 1,587,226 981,051 4,905 2,573,182 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร - 805,494 - - 805,494 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 592,239 - - 592,239 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 66,174 149,414 - 215,588 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 157,031 75,352 - 232,383 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ - 1,620,938 224,766 - 1,845,704 

  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร - 50,027 - - 50,027 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 611,306 - - 611,306 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 64,600 210,672 - 275,272 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 87,352 233,234 - 320,586 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ - 813,285 443,906 - 1,257,191 

39.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินให้กูยื้มและเงิน
กู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ ยใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบี้ ยในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัมีวิธีกำรและสมมติฐำนที่ใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ดงัน้ี 
ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่จะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำร

เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั เจำ้หน้ีและเงินกูยื้มระยะส้ัน
จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยำวจำกธนำคำร แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอื่น หรือค ำนวณโดยใช้อตัรำ
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลปรับดว้ยค่ำควำมเส่ียงที่เหมำะสมแลว้แต่กรณี หรือค ำนวณโดย
ใช้อัตรำผลตอบแทนของสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย ปรับด้วยปัจจัยควำมเส่ียงตำมควำม
เหมำะสม  
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ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรืออำ้งอิงจำกแบบจ ำลองรำคำที่
ไดรั้บกำรยอมรับโดยทัว่ไป ในกรณีที่ไม่มีรำคำตลำด 

ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำ
ดอกเบี้ยตลำดปัจจุบนัของเงินให้สินเช่ือประเภทเดียวกนั 

จ) เงินกูยื้มระยะยำวที่จ่ำยดอกเบี้ยในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำดตำมที่สถำบนักำรเงิน
ก ำหนด แสดงมูลค่ำยตุิธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

40. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของกลุ่มบริษทั คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่

เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถ้ือหุ้น 
โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 2.6:1 (2563: 4.0:1) และ
เฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 2.2:1 (2563: 2.0:1) 

41. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(กำรร่วมค้ำแห่งหน่ึงของบริษทัฯ)ได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น             
ในอตัรำหุ้นละ 0.069 บำท คิดเป็นเงินปันผลรวม 164.30 ลำ้นบำท บริษทัจะจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว
และบนัทึกบญัชีภำยหลงัจำกไดรั้บอนุมตัิจำกที่ประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้ือหุ้นของบริษทั 

42. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2565 





คณะกรรมการ

นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวบุษบา ดาวเรือง
รองประธานกรรมการบริษัท

ดร.นริศ ชัยสูตร
กรรมการอิสระ

นายสุวิทย มาไพศาลสิน
กรรมการอิสระ

นายชนิตร ชาญชัยนรงค
กรรมการอิสระ

นายสัญญาลักษณ ชัยขจรวัฒน
กรรมการอิสระ

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
กรรมการ

นายภาวิต จิตรกร
กรรมการ

นายฟาใหม ดํารงชัยธรรม
กรรมการ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบริษัท



คณะกรรมการ

นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวบุษบา ดาวเรือง
รองประธานกรรมการบริษัท

ดร.นริศ ชัยสูตร
กรรมการอิสระ

นายสุวิทย มาไพศาลสิน
กรรมการอิสระ

นายชนิตร ชาญชัยนรงค
กรรมการอิสระ

นายสัญญาลักษณ ชัยขจรวัฒน
กรรมการอิสระ

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
กรรมการ

นายภาวิต จิตรกร
กรรมการ

นายฟาใหม ดํารงชัยธรรม
กรรมการ
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คณะผู้บริหาร

นางสาวบุษบา ดาวเรือง
   ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม

นายภาวิต จิตรกร
   ประธานเจาหนาที่บริหาร สายธุรกิจ

จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

นายฟาใหม ดํารงชัยธรรม
   ประธานเจาหนาที่บริหารกลยุทธ

-ธุรกิจมิวสิค 1

นายสมภพ บุษปวนิช
   ประธานเจาหนาที่บริหารกลยุทธ-ธุรกิจมิวสิค 2

นางสาวชลยา พรอมศรี
   ประธานเจาหนาที่การเงิน

หมายเหตุ: นางสาวชลยา พรอมศรี ไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
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คณะผู้บริหาร

นางสาวบุษบา ดาวเรือง
   ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม

นายภาวิต จิตรกร
   ประธานเจาหนาที่บริหาร สายธุรกิจ

จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

นายฟาใหม ดํารงชัยธรรม
   ประธานเจาหนาที่บริหารกลยุทธ

-ธุรกิจมิวสิค 1

นายสมภพ บุษปวนิช
   ประธานเจาหนาที่บริหารกลยุทธ-ธุรกิจมิวสิค 2

นางสาวชลยา พรอมศรี
   ประธานเจาหนาที่การเงิน

หมายเหตุ: นางสาวชลยา พรอมศรี ไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม
ณ 25 กุมภาพันธ์ 2565

นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม (อายุ 72 ปี)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษาบริษัท 

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท ตรีนาคา จ�ากัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย
 (ประเทศจีน) จ�ากัด
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ผู้ก่อตั้ง / กรรมการ 

(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
 มูลนิธิด�ารงชัยธรรม
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท ร่วมฟ้า จ�ากัด
31 พ.ค. 2560 - 3 พ.ค. 2564 ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
12 ม.ค. 2561 - 1 ธ.ค. 2563 กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
21 ธ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2563 ประธานคณะกรรมการบริหาร
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด
7 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด
21 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด
เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ
 บริษัท จุดตั้งต้น จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
พ.ย. 2554 - 4 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด
 (เดิมช่ือ บรษิทั จีเอ็มเอ็ม ซเีจ โอ ช้อปป้ิง จ�ากดั)
2552 - 26 ธ.ค. 2561 รองประธานกรรมการ
 บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด (เลิกกิจการ)
2545 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท เอช.วาย.อินฟินิท จ�ากัด
 (เดมิชือ่ บริษทั โฮวย ูจ�ากดั) (เสรจ็ช�าระบญัชี)
2551 - 30 มิ.ย. 60 ประธานที่ปรึกษาบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2555 - ก.ย. 2555 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด
2548 - 2552 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
2545 - 2552 ประธานกรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2550 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
2545 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

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 25/2/2565)
ทางตรง:  - ไม่มี -
ทางอ้อม:
(1) 426,774,344 หุ้น (คิดเป็น 52.05%) ผ่าน บจก.ฟ้าด�ารงชัยธรรม 
 (โดยนายไพบูลย์มีสิทธิออกเสียงใน บจก.ฟ้าด�ารงชัยธรรม 99%  

และเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน บจก.ฟ้า ด�ารงชัยธรรม)
(2) 433,600 หุ้น (คิดเป็น 0.05%) ผ่าน บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
 (โดยนายไพบูลย์เป็นประธานกรรมการและมีอ�านาจลงนามผูกพัน 

และมีบุตร 4 คน ถือหุ้นรวมกัน 100%)

 รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นบิดาของ นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม 
ซึ่งเป็น กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ธุรกิจ
มิวสิค-1

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
 บรษิทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2554 - 13 ก.ค. 2557 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2548 - ก.ค. 2554 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2541 - 2551 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
13 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท ฟ้า ด�ารงชัยธรรม จ�ากัด
11 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จ�ากัด
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นางสาวบุษบา ดาวเรือง (อายุ 69 ปี)
รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม) / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 และจริยธรรมธุรกิจ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน)
มี.ค. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2552 - ก.พ. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
15 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท สเปเชียล เดสทินี จ�ากัด
20 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท น�า้ดีไม้งาม จ�ากัด
17 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท โอเอสพี ทีวี จ�ากัด
29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ�ากัด
15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท สวัสดีทวีสุข จ�ากัด
15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เสียงดีทวีสุข จ�ากัด
15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท นาดาว บางกอก จ�ากัด
14 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด
27 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท งานดีทวีสุข จ�ากัด
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีดีซี จ�ากัด
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด
ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด
เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ซีเนริโอ จ�ากัด
ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จ�ากัด

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เป็นกรรมการ)
25 มีนาคม 2537

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
(เป็นผู้บริหาร)
ปี 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม  
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
1,750,240 หุ้น (0.21%)
ทางตรง: 1,150,120 หุ้น (0.14%)
ทางอ้อม: 600,120 หุ้น (0.07%) ถือผ่านคู่สมรส

รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
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พ.ค. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด
ธ.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ�ากัด
พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เอ็มจีเอ จ�ากัด
พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จ�ากัด
ส.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย 
 (ประเทศจีน) จ�ากัด
ส.ค. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เมจิค ฟิล์ม จ�ากัด
พ.ย. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท มอร์ มิวสิค จ�ากัด
ก.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จ�ากัด
ก.ค. 2556 - 9 ธ.ค.2564 กรรมการ
 บริษัท จีสองร้อยเอ็ม จ�ากัด
 (ชื่อเดิม บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด)
29 มี.ค.2561 - 29 พ.ย. 2564 กรรมการ
 บริษัท ทีนทอล์ค จ�ากัด
 (เสร็จการช�าระบัญชี)
18 เม.ย.2561 - 25 ส.ค.2564 กรรมการ
 บริษัท จี เอส-วัน จ�ากัด
 (เสร็จการช�าระบัญชี)
18 พ.ค. 2563 - 24 ส.ค. 2564 กรรมการ
 บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด
 (เสร็จการช�าระบัญชี)
19 เม.ย. 2560 - 14 มิ.ย.2564 กรรมการ
 บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด
20 พ.ค. 2563 - 9 ธ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด 
 (เสร็จการช�าระบัญชี)
20 พ.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด 
 (เสร็จการช�าระบัญชี)
2547 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท ดทีอล์ค จ�ากัด (เสรจ็การช�าระบญัช)ี
เม.ย. 2547 - 29 มิ.ย. 2563 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด
 (เสร็จการช�าระบัญชี)
21 ก.ค. 2559 - 16 มิ.ย. 2563 กรรมการ
 บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จ�ากัด
ก.พ. 2549 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด
พ.ย. 2541 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ
 บริษัท ดิจิตอล เจน จ�ากัด 
 (เสร็จการช�าระบัญชี)

ม.ค. 2540 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จ�ากัด 
 (เสร็จการช�าระบัญชี)
ส.ค. 2542 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท จี บรอดคาสท์ จ�ากัด
20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท เช้นจ์2561 จ�ากัด
4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด
4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด
4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด
4 เม.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด
ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
 บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด
ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด
2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2556 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด
ส.ค. 2558 - 7 ธ.ค. 2560 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จ�ากัด
พ.ค. 2553 - 2 มิ.ย. 2560 กรรมการ
 บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จ�ากัด
ก.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ
 บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จ�ากัด
ก.ย. 2556 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมกา
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ�ากัด
21 ก.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ
 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
ก.ย. 2558 - 3 มี.ค. 2560 กรรมการ
 บริษัท มีมิติ จ�ากัด
พ.ย. 2541 - 31 ม.ค. 2560 กรรมการ
 บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จ�ากัด
 (เสร็จการช�าระบัญชี)
ก.ย. 2547 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ
 บริษัท รักดี ทวีสุข จ�ากัด
 (เสร็จการช�าระบัญชี)
ก.ค. 2548 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ
 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ากัด 

(มหาชน)
2546 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
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ดร.นริศ ชัยสูตร (อายุ 66 ปี)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
20 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  (ภาคภาษาอังกฤษ)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต,
  University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
 รุ่นที่ 45/2562  
• 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 25/2/2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
23 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท สหอุตสาหกรรมน�า้มันปาล์ม 
 จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /
 กรรมการอิสระ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการอิสระ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ากัด
 (มหาชน)

มี.ค. 2556 - 13 พ.ย. 2558 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2552 - 2555 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2554 กรรมการ
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
20 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท
 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ�ากัด
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
 สถาบัน Organization for Researches
 in art, culture, urban and leisure
 development (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น
พ.ค. 2559 - 2560 ประธานกรรมการ
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
 ขนาดย่อม
ม.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง
 กระทรวงการคลัง
ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
 แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558 กรรมการ
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
 จ�ากัด
ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
2553 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ
 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2554 - ธ.ค. 2557 อธิบดี
 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
2554 - มิ.ย. 2557 ประธานคณะกรรมการ
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2553 - 2554 กรรมการ
 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ก.ล.ต.
2553 - 2554 ผู้อ�านวยการ
 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
 กระทรวงการคลัง
2551 - 2554 ประธานคณะกรรมการ
                    ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2553 รองปลัดกระทรวง
 กระทรวงการคลัง
2549 - 2550 ผู้ตรวจราชการ
 กระทรวงการคลัง
2541 - 2547 อธิการบดี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 251

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน (อายุ 63 ปี)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน)
13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
 บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน)
13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ
 บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน)
29 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด 

(มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 

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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
3 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เคเคพี แคปปิตอล 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 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร 

จ�ากัด

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  
ประวัติการฝึกอบรม  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 12/2544
• หลักสูตร  Audit Committee Program รุ่นท่ี 37/2554 

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
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นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ (อายุ 58 ปี)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน 
23 ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง และ กรรมการก�ากับดูแล
 กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน)
9 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จ�ากัด 

(มหาชน)
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
 และ กรรมการอิสระ
 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด 

(มหาชน)
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2561 ประธานกรรมการบริษัท 
 และ กรรมการอิสระ
 บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
8 ต.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
 บริษัท สินแพทย์ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 กลุ่มเซ็นทรัล
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 ธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
23 ก.ย.2563 - 28 ก.ค.2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด
ก.ค. 2559 - 12 เม.ย.2564 กรรมการอิสระ
 บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้  

อินเวสท์เตอร์ส จ�ากัด
พ.ค. 2558 - พ.ย. 2559 ที่ปรึกษา
 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ากัด
เม.ย. 2558 - ก.ค. 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558 - 2559 กรรมการ
 บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ�ากัด
พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส
 บริษัท เดอะควอนท์กรุ๊ป จ�ากัด
ส.ค. 2554 - เม.ย. 2558 รองผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2549 - ก.พ. 2557 ผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
13 พฤศจิกายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
  Purdue University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้า 
  Purdue University สหรัฐอเมริกา
  Chartered Financial Analyst (CFA),  
  CFA Institute สหรัฐอเมริกา (2544)  

ประวัติการฝึกอบรม  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นท่ี 52/2547 
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
 รุ่นท่ี 19/2557 
 จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม 
• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)
 รุ่นท่ี 185/2556 
 จัดโดย Harvard Business School, 
 Harvard University สหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนัก 
 บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 9/2554 (ปศส. 9) 
 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 (วตท.) รุ่นท่ี 2/2549 
 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
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นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ (อายุ 44 ปี)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
23 ธันวาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2542
ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2543
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) 
  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  พ.ศ. 2548

ประวัติการฝึกอบรม  
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
23 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และจริยธรรมธุรกิจ

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัทอื่น
22 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม)
 บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์  

และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
22 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม)
 บริษัท ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิ้ง จ�ากัด
มิ.ย. 2544 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน
 บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์  

และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
13 พฤศจิกายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตร ี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 12/2554 
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัทอื่น
18 พ.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด
29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีดีซี จ�ากัด
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เสือติดปีก ครับ จ�ากัด
ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เอ็มจีเอ จ�ากัด
ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เมจิค ฟิล์ม จ�ากัด
พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จ�ากัด
พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด
พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จ�ากัด
พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จ�ากัด
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท มอร์ มิวสิค จ�ากัด

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ (อายุ 69 ปี)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษา
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ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ร่วมฟ้า จ�ากัด
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ตรีนาคา จ�ากัด
ก.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จ�ากัด
28 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / เหรัญญิก
 มูลนิธิด�ารงชัยธรรม
ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
5 มี.ค.2562 - 9 ธ.ค.2564 กรรมการ
 บริษัท จีสองร้อยเอ็ม จ�ากัด 
 (ชื่อเดิม บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด)
ต.ค. 2553 - 29 พ.ย. 2564 กรรมการ
 บริษัท ทีน ทอล์ก จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
18 เม.ย.2561 - 25 ส.ค. 2564 กรรมการ
 บริษัท จี เอส-วัน จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
พ.ย. 2553 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท ดีทอล์ค จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี) 
พ.ย. 2553 - 29 มิ.ย. 2563 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี) 
พ.ย. 2553 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท .จี บรอดคาสท์ จ�ากัด
พ.ย. 2553 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
5 มิ.ย. 2560 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด
ธ.ค. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด
พ.ย. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ�ากัด
พ.ย. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จ�ากัด
ต.ค. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ�ากัด
2553 - 18 พ.ค.2563 กรรมการ
 บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด
พ.ย. 2553 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด
เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ
 บริษัท จุดตั้งต้น จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)

17 เม.ย. 2561 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ
 บริษัท ดิจิตอล เจน จ�ากัด  

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

(เสร็จการช�าระบัญชี)
ต.ค. 2553 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัทเอช.วาย.อินฟินิท จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
พ.ย. 2553 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด 

(มหาชน)
ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด
พ.ย. 2553 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
 บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด
ธ.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2560 ที่ปรึกษา
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด 

(มหาชน) 
ธ.ค. 2553 - 20 ต.ค. 2559 กรรมการ
 บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
ต.ค. 2553 - 13 มิ.ย. 2559 กรรมการ
 บริษัท โฮวยู เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด 

(เสร็จการช�าระบัญชี)
พ.ย. 2553 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ
 บริษัท รักดี ทวีสุข จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ
 บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จ�ากัด
พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ
 บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จ�ากัด
ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ
 บริษัท อิน พับลิชชิ่ง จ�ากัด
ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จ�ากัด
พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ
 บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จ�ากัด
พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พับลิชชิ่ง 

จ�ากัด
ธ.ค. 2553 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ
 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 - 2557 กรรมการ
 บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จ�ากัด
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นายภาวิต จิตรกร (อายุ 46 ปี)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
(เป็นกรรมการ)
28 เมษายน 2560

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
(เป็นผู้บริหาร)
1 มกราคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Advertising)
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม  
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จ�ากัด 

(มหาชน)
28 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จ�ากัด 

(มหาชน)
1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ  

จีเอ็มเอ็ม มิวสิค
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัทอื่น
21 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จ�ากัด
20 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
 บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีอาร์ โวคอล  สตูดิโอ จ�ากัด
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท แฟนทีวี  จ�ากัด
21 พ.ค. 2561 - 24 ส.ค.2564 กรรมการ
 บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด   

(เสร็จการช�าระบัญชี)
28 มี.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
21 พ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
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
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นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม (อายุ 35 ปี)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด 

(มหาชน)
15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-

ธุรกิจมิวสิค 1
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
12 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
27 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม
 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย 

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 กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

ศิลปิน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
16 มิ.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผู้จัดการ-สังกัดสนามหลวง

การดนตรี
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
2554 - ธ.ค. 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

(Co – COO)
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
9 ธ.ค. 2554 - มี.ค. 2555 กรรมการก�ากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
28 ก.ค. 2551 - 15 มิ.ย. 2553 พนักงานการตลาด
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
 

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เป็นกรรมการ)
12 พฤษภาคม 2560

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

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

ประวัติการฝึกอบรม  
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 
 รุ่นท่ี 188/2564 
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
ทางตรง: - ไม่มี -
ทางอ้อม:
(1) 426,774,344 หุ้น (คิดเป็น 52.05%) ผ่าน บจก.ฟ้า ด�ารงชัยธรรม 
 (โดยนายฟ้าใหม่มีสิทธิออกเสียง ใน บจก.ฟ้าด�ารงชัยธรรม 0.25%)
 และเป็นกรรมการ ผู้มีอ�านาจลงนามใน บจก.ฟ้า ด�ารงชัยธรรม)
(2) 433,600 หุ้น (คิดเป็น 0.05%) ผ่าน บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
 (โดยนายฟ้าใหม่เป็นกรรมการ และมีอ�านาจลงนามผูกพัน 
 ถือหุ้น 25% และมีพี่น้องอีก 3 คนถือหุ้นรวมกัน 75%)

 รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นบุตรของนายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม
(ประธานกรรมการบริษัท)
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บริษัทอื่น
21 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จ�ากัด
18 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด
13 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ฟ้า ด�ารงชัยธรรม จ�ากัด
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เสือติดปีกครับ จ�ากัด
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ร่วมฟ้า จ�ากัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จ�ากัด
13 ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ
 มูลนิธิด�ารงชัยธรรม
31 พ.ค. 2560 - 3 พ.ค. 2564 กรรมการ
 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
11 เม.ย. 2562 - 20 มี.ค.2563 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มพี ฟู้ดส์ จ�ากัด
7 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง 

จ�ากัด
21 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
28 มี.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
มี.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด

21 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
18 เม.ย. 2561 - 18 พ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด
เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ
 บริษัท จุดตั้งต้น จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
ก.ย. 2562- 4 ธ.ค. 2562 กรรมการ
 บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด
24 ส.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2562 กรรมการ
 บริษัท พราว โปรเจ็คท์ วัน จ�ากัด
18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ
 บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด
20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท เช้นจ์2561 จ�ากัด
12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด
12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด
12 ม.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด
6 ธ.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด 

(มหาชน)
2554 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ
 บริษัทเอช.วาย.อินฟินิท จ�ากัด 

(เสร็จการช�าระบัญชี)
เม.ย. 2556 - 5 พ.ค. 2560 กรรมการ
 บริษัท ทรี-อาร์ดี จ�ากัด
ก.พ. 2555 - ก.ย. 2555 ผู้อ�านวยการสายงานการตลาดและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด
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นายสมภพ บุษปวนิช (อายุ 55 ปี)
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 2 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์- 

ธุรกิจมิวสิค 2
 บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
ก.พ. 2561 - 15 ก.ค. 2563 กรรมการบริหารกลุ่ม
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
2560 - 14 พ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  

สายงานธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
2559 - 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

สายงานธุรกิจเพลง
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
2557 - 2559 รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
2550 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 

สายงานบัญชี
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัทอื่น
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด
10 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
21 พ.ค. 2561 - 24 ส.ค.2564 กรรมการ
 บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
2558 - เม.ย. 2564 กรรมการบริษัท
 บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด
28 มี.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
21 พ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ
 บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
2549 - 29 มิ.ย. 2563 กรรมการบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด 

(เสร็จการช�าระบัญชี)
2555 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
 บริษัท ทีนทอล์ค จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
2557 - 2560 กรรมการบริษัท
 บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด  

(เลิกกิจการ)
19 ส.ค. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ�ากัด
2556 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการบริษัท
 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
 บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จ�ากัด  

(เสร็จการช�าระบัญชี)
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วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง
(เป็นผู้บริหาร)
1 กุมภาพันธ์ 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการเงิน,
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  
ประวัติการฝึกอบรม  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)  
- ไม่มี - 
  
จัดโดยสถาบันแห่ง่อื่น:  

• Certified Public Accountant of Thailand (CPA), 
 ปี 2564 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• Orientation Course – CFO Focus on Financial  
 Reporting Class, ปี 2561 
 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• Corporate Finance, ปี 2564 
 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• หลักสูตรแนวโน้ม ทิศทางการท�า M&A  

ประเด็นท่ีต้องพิจารณาและกลยุทธ์การท�า M&A, ปี 2564 
 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
25 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
1 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
2554 – 2557 Vice President –  

Fixed Assets & Accounting
 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน)
2547 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2561 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
 บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล  

จ�ากัด (มหาชน)
2559 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
 บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2558 – 2559 ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial 

Advisor)
 บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จ�ากัด
2557 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
 บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จ�ากัด
2551 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

(Corporate Finance Manager)
 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด

นางสาวชลยา พร้อมศรี (อายุ 47 ปี)
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
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ผู้บริหารที่ลาออกในปี 2565
นางกนกพร สาณะวัฒนา (อายุ 50 ปี)
ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
  การเงินและการธนาคาร
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นท่ี 171/2556 
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program 
  (AACP), รุ่นท่ี 22/2559

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 1/1/2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
25 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน /
 กรรมการบริหารกลุ่ม / 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน)
7 พ.ค. 2563 - 1 ม.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

(CFO) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบัญชี การเงิน และกฎหมาย

 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน)

1 ก.ค. 2562 - 1 พ.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
 บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 

(มหาชน)
2560 - 29 พ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน (CFO)
 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ 

จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน (CFO)
 บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จ�ากัด 
 (ออโรร่า กรุ๊ป)
2557 - 2558 ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 

และบริหารความเสี่ยง
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 

กระทรวงการคลัง
2554 - 2557 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 

และจัดการองค์กร
 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน),กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
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นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข (อายุ 49  ปี) 
เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน\2

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

ประวัติการฝึกอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 71/2559
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 19/2559
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 16/2559
• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 36/2559
• สัมมนาหัวข้อหลักเกณฑ์การส�ารวจโครงการ CGR ปี 2566  

(30 พ.ย. 2564)
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

• หลักสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษัท 2558
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 2558
• สัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code  

ตามหลัก Apply or Explain” (11 มิ.ย. 2561)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

• โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจ�าปี  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตอน “ติวเข้มให้เต็ม 100”  
(21 ม.ค. 2564)

• เสวนาเร่ือง Sustainable Business หลัง โควิด-19 ชีวิต ต้องคิดใหม่ 
(27 ก.ย. 2564)

จัดโดย ก.ล.ต. และ / หรือ ตลท.
• โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)
• โครงการ SCP Straight Through
• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน: P01 - รุ่น 8
• สัมมนาเร่ืองความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล 

(18 พ.ค. 2560)
• อบรมเร่ือง 59-2 รายงานการถือหลักทรัพย์ Online (11 ก.ค. 2560)
• สัมมนา เร่ือง New CG Code (31 ก.ค. 2560)
• อบรมการใช้งาน New Issuer Portal (10 พ.ย. 2560)
• สัมมนาระบบ Set Portal ปรับปรุงใหม่ (23 พ.ย. 2560)
• อบรมเร่ืองการปรับปรุงระบบการจัดท�ารายงานการกระจายการถือหุ้น 

(รายงาน Free Float) (19 เม.ย. 2562)
• อบรมการใช้งานระบบ SET Link (1 ต.ค. 2562)
• สัมมนาเร่ืองการเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ในเร่ือง Personal Data Protection (5 มี.ค. 2563)
• สัมมนาเร่ืองแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-AGM) (5 ก.พ. 2564)
• สัมมนาเร่ืองเตรียมตัวให้ Prompt One Report (24 มิ.ย. 2564)
• อบรมเร่ืองแนวโน้ม ทิศทางการท�า M&A ประเด็นส�าคัญท่ีต้อง

พิจารณา และกลยุทธ์การท�า M&A (29-30 ก.ย. 2564)
• สัมมนาเร่ืองตรวจสอบความพร้อมให้ม่ันใจก่อน PDPA  

มีผลบังคับใช้ (15 ธ.ค. 2564)
• อบรมการใช้งานฟังก์ชันการจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)  
บนระบบ SETLink  (17 ธ.ค. 2564)

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

และจริยธรรมธุรกิจ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการองค์กร
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
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 รกัษาการผูอ้�านวยการฝ่ายรฐักิจสมัพนัธ์
 บริษัท ทีทีแอนด์ที  จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2552 ผู้จัดการส่วนก�ากับสัญญาร่วมการงานฯ
 บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
ก.ค. 2558 - 12 มี.ค. 2564 เลขานุการบริษัท
 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563 เลขานุการบริษัท
 บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากดั

หมายเหตุ:      
 
\2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

และเลขานุการบริษัท
1) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้ 

การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้อง
กับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น

2) ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ 
เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
กฎและระเบียบของ ก.ล.ต. และข้อก�าหนดของ ตลท. รวมถึงหน้าที่
ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

5) ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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นางสาวเกษม์อรุณ อุปถัมภ์ (อายุ 51 ปี)
หัวหน้างานบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติการฝึกอบรม
จัดโดยบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

• หลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชีและการปรับตัวของนักบัญชี
ในยุคดิจิทัล ปี 2563

• รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า (TFRS15) และ สัญญาเช่า (TFRS16) 
ปี 2562

จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด
• หลักสูตร Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment  

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�า  
e-Tax Invoice & e-Receive, e-Withholding Tax  
และ e-Filling ปี 2563

• Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ ปี 2562

• หลักสูตรปัญหาการก�าหนดราคาโอน Transfer Pricing  
และการจัดท�า Transfer Pricing Documentation ปี 2561

• หลักสูตรแนวปฏิบัติการจัดท�าบัญชชีตามมาตรฐานการบัญชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับส�าคัญ

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15, TFRS16:  

สาระส�าคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา ปี 2562
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

• หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  
การจัดท�าบัญชี การจ�าแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ปี 2561

จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ�ากัด
• หลักสูตรรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า (TFRS15) 

จัดโดย บจ.เอ็ม วิซ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์
• หลักสูตร Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560  

และประเด็นปัญหาภาษีเงินได้ที่นักบัญชีควรรู้
• หลักสูตร Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
• หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ปี 2559 หลักเกณฑ์แนวทาง 

และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จัดโดย บจ.เอ็กซ์เซคคิวทีฟพลัส

• หลักสูตรภาษีส�าหรับนักบัญชีและการเงิน ปี 2558
• หลักสูตร Update มาตรฐานบัญชี ปี 2558

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2548 - มิ.ย. 2559 ผู้จัดการแผนกบัญชี
 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด
มี.ค. 2544 - พ.ค. 2548 หัวหน้าแผนกบัญชี
 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด
เม.ย. 2539 - ก.พ. 2544 เจ้าหน้าที่บัญชี 
 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด
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บรษิทั จเีอม็เอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน) C
D, AD, 

EX, CEX, 
GEX

D, ID D, ID D, ID D, ID D, AD D, AD, 
GEX, EX

D, AD, 
GEX, EX EX GEX, 

EX
GEX, 
EX CS

บริษัทย่อย

1 บจก. แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์* D, AD D, AD

2 บจก.โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย 
(ประเทศจีน)*

D, AD D, AD

3 บจก.คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ 
เน็ตเวิร์ค*** 
(เสร็จการช�าระบัญชี 15 ต.ค. 64)

4 บจก. จีดีซี* D, AD D, AD

5 บจก. จีดีเอช ห้าห้าเก้า D D, AD D

6 บจก. จี บรอดคาสท์

7 บจก. จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ D, AD D, AD D, AD

8 บจก. จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ D, AD

9 บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล

10 บจก. จีเอ็มเอ็ม แซท D, AD

11 บจก. จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน* D, AD

12 บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล

D, AD D, AD D, AD

13 บจก. จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง D, AD D, AD

14 บจก. จี เอส-วัน*** 
(เสร็จการช�าระบัญชี 25 ส.ค. 2564)

D, AD D, AD

15 บจก. แซท เทรดดิ้ง

16 บจก. ดิจิตอล อาร์ม* D, AD D, AD

17 บจก. จีสองร้อยเอ็ม 
(ชื่อเดิม บจก. ดิจิสตรีม)

18 บจก. ทีน ทอล์ก*** 
(เสร็จการช�าระบัญชี 29 พ.ย. 2564)

D, AD D, AD

19 บจก. น�้าดีไม้งาม D, AD
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รายชื่อบริษัท

รายชื่อ
กรรมการ /

ผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  
และผู้มีอ�านาจคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า  
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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บรษิทั จเีอม็เอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน) C
D, AD, 

EX, CEX, 
GEX

D, ID D, ID D, ID D, ID D, AD D, AD, 
GEX, EX

D, AD, 
GEX, EX EX GEX, 

EX
GEX, 
EX CS

บริษัทย่อย

20 บจก.บราโว่ สตูดิโอ*** 
(เสร็จการช�าระบัญชี 24 ส.ค. 2564)

D, AD D, AD D, AD

21 บจก. แฟนทีวี D, AD D, AD D, AD

22 บจก. มอร์ มิวสิค* D, AD D, AD

23 บจก. เมจิค ฟิล์ม* D, AD D, AD

24 บจก. เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์* D, AD

25 บจก. เอ็กแซ็กท์ D, AD

26 บจก. เอ็มจีเอ* D, AD D, AD

27 บจก. โอ ช้อปปิ้ง

28 บจก. โอเอสพี ทีวี D, AD

บริษัทร่วม

1 บจก. งานดีทวีสุข D, AD

2 บจก. ซีเนริโอ D

3 บจก. แฟมมิลี่ โนฮาว** D

4 บจก. นาดาว บางกอก D, AD

5 บจก. สวัสดีทวีสุข D, AD

6 บจก. เสียงดีทวีสุข D, AD

7 บจก. ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์**

บริษัทร่วมค้า

1 บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ C D, AD

2 บจก. วายจีเอ็มเอ็ม D, AD D, AD

3 บจก. โอทู คิส

4 บจก. ฟอร์เอฟเวอร์ ทีเอ็ม

5 บจก. สเปเชียล เดสทินี D, AD

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น

1 บจก. มีมิติ

2 บจก. เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ D, AD

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ AC = ประธานที่ปรึกษา D = กรรมการบริษัท ID = กรรมการอิสระ AD = กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามในบริษัท 
CEX = ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม GEX = กรรมการบริหารกลุ่ม EX = ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. CS = เลขานุการบริษัท
* คือ บริษัทหยุดด�าเนินกิจการชั่วคราว ** คือ บริษัทอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี / เลิกกิจการ *** คือ เสร็จการช�าระบัญช ี  
 

นา
ยไ

พบ
ูลย

์ ด
�าร

งช
ัยธ

รร
ม 

นา
งส

าว
บุษ

บา
 ด

าว
เรือ

ง

ดร
.น

ริศ
 ช

ัยส
ูตร

นา
ยส

ุวิท
ย์ 

มา
ไพ

ศา
ลส

ิน

นา
ยส

ัญ
ญ

าล
ักษ

ณ
์ ช

ัยข
จร

วัฒ
น์

นา
ยช

นิต
ร ช

าญ
ชัย

ณ
รง

ค์

นา
งส

าว
สุว

ิมล
 จึง

โช
ติก

ะพ
ิศิฐ

นา
ยภ

าว
ิต 

จิต
รก

ร

นา
ยฟ

้าให
ม่ 

ด�า
รง

ชัย
ธร

รม

นา
ยส

มภ
พ 

บุษ
ปว

นิช

นา
งก

นก
พร

 ส
าณ

ะว
ัฒ

นา
(ล

าอ
อก

จา
กบ

ริษ
ัทม

ีผล
 1

 ม
.ค

. 2
56

5)

นา
งส

าว
ชล

ยา
 พ

ร้อ
มศ

รี
(เร

ิ่มง
าน

มีผ
ล 

1 
ก.

พ 
.2

56
5)

นา
งโ

สม
สุด

า ร
่วม

ภูม
ิสุข

 

ล�า
ดับ

ที่

รายชื่อบริษัท

รายชื่อ
กรรมการ /

ผู้บริหาร





แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)266

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ล�ำดับที่ รำยชื่อบริษัท กรรมกำร 1) กรรมกำร 2)

1 บจก.แกรมมี่ พับลิชชิ่ง 
เฮ้าส์ *

นางสาวบุษบา  
ดาวเรือง

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

นางวินัสดา 
แสงวณิช

2 บจก.โกลบอล มิวสิค 
แอนด์ มีเดีย 
(ประเทศจีน) *

นายไพบูลย์ 
ด�ารงชัยธรรม

นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นายกิตติศักดิ์ 
ช่วงอรุณ

3 บจก.คอนเทนต์ แอนด์ 
อาร์ตตสิท์ เน็ตเวิร์ค ***
เสร็จการช�าระบัญชี  
(15 ต.ค. 2564)

นายกิตติศักดิ์ 
ช่วงอรุณ  

4 บจก.จีดีซี * นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

นางวินัสดา 
แสงวณิช 

5 บจก.จีดีเอช ห้าห้าเก้า นายไพบูลย์ 
ด�ารงชัยธรรม

นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นายฟ้าใหม่ 
ด�ารงชัยธรรม

นางสาวจินา 
โอสถศิลป์

นายจิระ  
มะลิกุล

นางสาวธนานุช 
อิบราฮิม

นางสาว 
ปรียาวรรณ 
ภูวกุล

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

6 บจก.จี บรอดคาสท์ นายชูเกียรติ 
ธัญสุนทรสกุล

นายโอฬาร 
เปรือ่งวทิยาการ

นางวินัสดา 
แสงวณิช 

7 บจก.จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นายภาวิต 
จิตรกร

นายสมภพ 
บุษปวนิช

นายกิตติศักดิ์ 
ช่วงอรุณ

8 บจก.จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ นายสมภพ 
บุษปวนิช

นางสาว 
ประภาวดี 
ธานีรนานนท์

9 บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล นายกิตติศักดิ์ 
ช่วงอรุณ

นายสันติสุข 
จงมั่นคง 

นางวิภาพร 
สมคิด 

10 บจก.จีเอ็มเอ็ม แซท นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นายโอฬาร 
เปรือ่งวทิยาการ

นายชูเกียรติ 
ธัญสุนทรสกุล

นางวินัสดา 
แสงวณิช 

11 บจก.จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล 
โดเมน *

นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นายกิตติศักดิ์ 
ช่วงอรุณ

นายสันติสุข 
จงมั่นคง

12 บจก.จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 
พับลิชชิ่ง อินเตอร์
เนชั่นแนล

นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง 

นายภาวิต 
จิตรกร 

นายสมภพ 
บุษปวนิช 

นายสินอนันต์ 
รัตนตระกูลชัย

13 บจก.จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

นางวินัสดา 
แสงวณิช

14 บจก.จี เอส-วัน *** 
เสร็จการช�าระบัญชี  
(25 ส.ค. 2564)

นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

นางวินัสดา 
แสงวณิช

15 บจก.แซท เทรดดิ้ง นายโอฬาร
เปรือ่งวทิยาการ

นายกิตติศักดิ์ 
ช่วงอรุณ

นางวินัสดา 
แสงวณิช

นายชูเกียรติ 
ธัญสุนทรสกุล

16 บจก.ดิจิตอล อาร์มส์ * นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

นางวินัสดา 
แสงวณิช
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ล�ำดับที่ รำยชื่อบริษัท กรรมกำร 1) กรรมกำร 2)

17 บจก.จีสองร้อยเอ็ม 
(เดิมชื่อ บจก.ดิจิสตรีม)

นายอัศวิน 
โรจน์เมธาทวี

นางสาว 
จิพัฒน์ถิกาล 
ปาณิกบุตร

นางสาวเจนจริา
เจนวากรวงศ์

18 บจก.ทีน ทอล์ก *** 
เสร็จการช�าระบัญชี  
(29 พ.ย. 2564)

นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

นางวินัสดา 
แสงวณิช

19 บจก.น�้าดีไม้งาม นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวจินา 
โอสถศิลป์ 

นายจิระ  
มะลิกุล 

นายวิชชพัชร์ 
โกจิ๋ว 

นางสาว 
วรวลัญช์ โกจิ๋ว

20 บจก.บราโว่ สตูดิโอ *** 
(เสร็จการช�าระบัญชี  
24 ส.ค. 2564)

นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นายภาวิต 
จิตรกร

นายสมภพ 
บุษปวนิช

นายเอกชัย 
เอื้อครองธรรม

21 บจก.แฟนทีวี  นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นายภาวิต 
จิตรกร

นายสมภพ 
บุษปวนิช

นายกิตติศักดิ์ 
ช่วงอรุณ

22 บจก.มอร์มิวสิค * นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

นางวินัสดา 
แสงวณิช

23 บจก.เมจิค ฟิล์ม * นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

นางวินัสดา 
แสงวณิช

24 บจก.เอก็ซ์ทรอกาไนเซอร์ * นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางวินัสดา 
แสงวณิช 

นายกิตติศักดิ์ 
ช่วงอรุณ 

25 บจก.เอ็กแซ็กท์ นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นายสันติสุข 
จงมั่นคง 

นายกิตติศักดิ์ 
ช่วงอรุณ 

26 บจก.เอ็มจีเอ * นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวสุวิมล 
จึงโชติกะพิศิฐ

นางวินัสดา 
แสงวณิช

27 บจก.โอ ช้อปปิ้ง นางสาวศศิธร 
สุวรรณฉาย

นายชัยวุฒิ 
ซังธาดา 

นายจิรัฏฐ์ 
จิววัฒนานนท์

28 บจก.โอเอสพี ทีวี นางสาวบุษบา 
ดาวเรือง

นางสาวฟ้าฉาย 
ด�ารงชัยธรรม

นางสาววนัเพ็ญ 
แก้วนาเส็ง 

นางสาวศศิธร 
สุวรรณฉาย 

นางวินัสดา 
แสงวณิช

หมายเหตุ : * = หยุดด�าเนินกิจการชั่วคราว *** = เสร็จการช�าระบัญชี 

 ** = อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

 กรรมการ 1) = กรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ กลต. ใน บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

 กรรมการ 2) = กรรมการดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ กลต. ใน บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ณ 31 ธันวาคม 2564 

นายวิชัย สันทัดอนุวัตร (อายุ 46 ปี)
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน\1

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝึกอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 Advance	Audit	Committee	Program	(AACP	)	34/2019
•	 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)

จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	(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	Pro-
fessional	Center	(2552)

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 31/12/2564)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 ผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่จ�ากัด	(มหาชน)
ม.ค.	2550	-	ส.ค.	2557	 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่จ�ากัด	(มหาชน)
ม.ค.	2548	-	ธ.ค.	2549	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่จ�ากัด	(มหาชน
พ.ค.	2544	-	ธ.ค.	2547	 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่จ�ากัด	(มหาชน)
มี.ค.	2540	-	เม.ย.	2544	 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	

(มหาชน)	
มิ.ย.	2539	-	มี.ค.	2540	 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
	 บริษัท	พาราวินเซอร	์จ�ากัด

หมายเหตุ:
\1	 อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร	

ตรวจสอบของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวกับหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน	คือ
1)	ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย

และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กฎบัตร	ความเป็นอิสระ	รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบ	
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

2)	พิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ประเมิน
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

3)	พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้ง	
ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	รวมทั้งติดตามเพื่อให้
มั่นใจว่า	ฝ่ายบริหารมีการด�าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว	
อย่างเพียงพอ	มีประสิทธิภาพ	และภายในเวลาที่เหมาะสม
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 
ที่ดิน อาคารส�านักงานและห้องเช่า

รายละเอียด  ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่า*

1.	อาคาร	43	ชั้น	เลขที	่50	อาคารจีเอ็มเอ็ม	 
แกรมมี่	เพลส	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	 
แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	

	 พื้นที่รวมประมาณ	15,273.43	ตารางเมตร

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่า 
โดยมีอายุแต่ละสัญญาประมาณ	1-	3	ปี	
(ต.ค.	2561	-	เม.ย.	2565)

มูลค่าตามบัญช	ี192.17	ล้านบาท	
(ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา	
เดือนละ	10.37	ล้านบาท)

2.	อาคารเลขที	่115	หมู่ที่6	ซอยสุขสวัสดิ	์76	
ถนนสุขสวัสดิ์	ต�าบลบางจาก	 
อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	

	 พื้นที	่96	ตารางเมตร

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	
ท�าสัญญาเช่า	3	ปี	
(ม.ค.	2564	-	ธ.ค.	2566)

มูลค่าตามบัญช	ี1.20	ล้านบาท	
(ค่าเช่าตามสัญญาเดือนละ	 
0.05	ล้านบาท)

3.	อาคารชุดคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม 
อาคารไคตัค	เลขที่	47/328	ชั้นที่	6	 
ต�าบลบ้านใหม่	อ�าเภอปากเกร็ด	 
จังหวัดนนทบุรี	

	 พื้นที	่655.84	ตารางเมตร

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	
ท�าสัญญาเช่า	3	ปี	
(พ.ย.	2564	-	พ.ย.	2567)

มูลค่าตามบัญช	ี1.93	ล้านบาท	
(ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา
เดือนละ	0.12	ล้านบาท)

	4.	อาคารเลขที	่92/11	และ	92/12	 
ซอยสุขุมวิท	31	(สวัสดี)	ถนนสุขุมวิท	 
แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	

	 พื้นที่รวม	4,167.40	ตารางวา

บริษัท	จีดีเอช	ห้าห้าเก้า	จ�ากัด	
ท�าสัญญาเช่า	3	ปี	
(ก.ค.	2564	-	มิ.ย.	2567)

มูลค่าตามบัญช	ี35.54	ล้านบาท	
(ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา
เดือนละ	0.44	ล้านบาท)

5.	อาคารเลขที	่88/8	ถนนพระราม	9	 
แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	

	 พื้นที่ประมาณ	1,009	3/10	ตารางวา

บริษัท	โอ	ช้อปปิ้ง	จ�ากัด
ท�าสัญญาเช่า	10	ป	ี 
(มี.ค.	2558	-	ก.พ.	2568)	

มูลค่าตามบัญช	ี56.25	ล้านบาท	
(ค่าเช่าตามสัญญาเดือนละ	
1.43	ล้านบาท)

*กลุ่มบริษัทฯ	 รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่16	เรื่องสัญญาเช่า	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	
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ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า
รายละเอียด ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่า *

1.	 คลังสินค้าเลขที่	998,	998/1	หมู่ที่	21	
ต�าบลบางพลีใหญ่	อ�าเภอบางพลี	 
จังหวัดสมุทรปราการ	

	 พื้นที่รวม	2,970	ตารางเมตร

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	
ท�าสัญญาเช่า	1	ปี	
(เม.ย.	2564	-	เม.ย.	2565)

มูลค่าตามบัญช	ี0.82	ล้านบาท	
(ค่าเช่าและค่าบริการ	เดือนละ	 
0.38	ล้านบาท)

2.	 คลังสินค้าเลขที	่885	ถนนสุขุมวิท	77	
(อ่อนนุช-ประเวศ)	แขวงประเวศ	 
เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	

	 พื้นที่รวม	5,554.50	ตารางเมตร

บริษัท	โอ	ช้อปปิ้ง	จ�ากัด	
ท�าสัญญาเช่า	3	ปี	
(ธ.ค.	2563	-	พ.ย.	2566)

มูลค่าตามบัญช	ี20.89	ล้านบาท	
(ค่าเช่าและค่าบริการ	เดือนละ	 
0.78	ล้านบาท)

*กลุ่มบริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่16	เรื่องสัญญาเช่า	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563

ส่วนปรับปรุงอาคารส�านักงานเช่า คลังสินค้า สตูดิโอ และอุปกรณ์การผลิต
รายละเอียด ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่า (ล้านบาท)

1.	ส่วนปรับปรุงอาคารส�านักงานเช่า	คลังสินค้า	สตูดิโอ	 
ห้องผลิตรายการ	ห้องควบคุมการผลิต	อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการผลิตรายการและออกอากาศรายการทางโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม	

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่จ�ากัด	(มหาชน)	
และบริษัทย่อย	
เป็นเจ้าของและไม่มีภาระผูกพันใดๆ

มูลค่า	 170.26
หัก	ส�ารอง
เผื่อการด้อยค่า	 90.49
สุทธิ	 79.77

สัญญาบริการเกี่ยวกับการออกอากาศในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
(SATELLITE TELEVISION AND DIGITAL TELEVISION PROGRAMMES)

ผู้ให้บริการ  ระยะเวลาตามสัญญา ค่าเช่า/เดือน

1.	บริษัท	ทีซี	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด 9	เดือน	-	3	ปี 0.07	ล้านเหรียญสหรัฐ

2.	บริษัท	พีเอสไอ	บรอดคาสติ้ง	จ�ากัด 9	เดือน 1.00	ล้านบาท

3.	บริษัท	พีเอสไอ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด 9	เดือน 2.00	ล้านบาท

4.	บริษัท	ที	เอ็น	บี	ซี	จ�ากัด 1	ปี 3.30	ล้านบาท

5.	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน) 1	ปี 0.09	ล้านบาท

6.	บริษัท	ซิมโฟนี	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 1	ปี 0.07	ล้านบาท
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ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ชื่อช่องรายการ ประเภท อายุใบอนุญาต มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)

ช่อง	GMM	25 ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 15	ปี	(เม.ย.	57	-	เม.ย.	72) 422.56

รวม 422.56

สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX)

ชื่อช่องรายการ ผู้ให้บริการ ระยะเวลาตามสัญญา ค่าเช่า/เดือน

ช่อง	GMM	25 สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก	(ททบ.)

15	ปี	(เม.ย.57-	เม.ย.72) ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ	 
เนื่องจาก	กสทช.ให้การสนับสนุนค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ	
ตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอล
ที่เหลืออยู	่โดยมีผลตั้งแต่มิถุนายน	2563

ค่าสิทธิรายการ
ค่าสทิธริายการเป็นค่าตอบแทนสทิธติามสญัญาของบรษิทัและบรษิทัฯ	ย่อยเพือ่ให้ได้รบัสิทธสิ�าหรบัรายการรวมถงึต้นทนุรายการทีส่ร้างสรรค์ขึน้ 
ภายในกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธ	ิ29.05	ล้านบาท	มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทสิทธิรายการ อายุกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)

รายการวาไรตี้บันเทิง	
(ได้แก่	ภาพยนตร์	ละคร	และซีรีส์ต่างประเทศ)

1	ปี	-	ไม่มีก�าหนดเวลา มูลค่า	 563.59	
หัก	ส�ารองเผื่อการด้อยค่าฯ	 534.54	
สุทธิ	 29.05

ลิขสิทธิ์เพลง
ลิขสิทธ์ิเพลงประกอบด้วย	 ลิขสิทธ์ิเนื้อร้องและท�านองเพลง	 ค่าสิทธิในการจัดเก็บและเผยแพร่งานมีลิขสิทธ์ิต่อสาธารณชนแสดงมูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	จ�านวนเงิน	313.28	ล้านบาท
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่จ�ากัด	(มหาชน)	มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	กิจการร่วมค้า	และบริษัทร่วมในธุรกิจต่าง	ๆ	
จ�านวนเงิน	2,095.91	ล้านบาท	มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย

ธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท)

1.	ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 	143.74

2.	ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม	 	5,935.00

3.	ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง 	251.88

4.	ธุรกิจภาพยนตร์ 	76.50

5.	ธุรกิจอื่น	(ร่วมลงทุนและอื่นๆ) 	1,185.03

รวม  7,592.15

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน (6,933.16)

สุทธิ 658.99

การร่วมค้า

ธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท)

1.	ดิจิตอลทีวีช่อง	One31 	1,191.55

2.	ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 	51.03	

รวม  1,242.58

 บริษัทร่วม

ธุรกิจ มูลค่ารวม (ล้านบาท)

1.	ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม 	17.00

2.	ธุรกิจอื่น 	188.64

รวม  205.64

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน (11.30)

สุทธิ  194.34

สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 การร่วมค้า	 และบริษัทร่วมคิดเป็นร้อยละ	 47.05	 ของสินทรัพย์รวม	 บริษัทฯ	 มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อย	 
การร่วมค้า	และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการบริหารงานและการท�าก�าไร	โดยเน้นการขยายงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ	
ปัจจุบันบริษัทย่อยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 ถือหุ้นโดยบริษัทฯ	 ร้อยละ	 100	 ดังนั้นอ�านาจในการบริหารงานและก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	
ก�าหนดโดยผู้บริหาร	 คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการของบริษัท	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ	 
ไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้น	ๆ	ด้วย



เอกสารแนบ 5 คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)  
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

1)	 คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ	
	 ของกลุ่มบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จํากัด	(มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนยึดถือเป็นหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ โดยบรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่ำกำรยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและจรยิธรรมทีดี่ ตลอดจนกำรตระหนกั
ถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ยนั้น จะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตด้วยควำมมั่นคงอยำ่งยั่งยืนสืบไป

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่เข้ำใจทั่วทุกระดับ 
ในองค์กร และมีผลในทำงปฏิบัติภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักจริยธรรม โดยให้จัดท�ำคู่มือกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น อีเมล อินทรำเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจน 
จดัอบรมควำมรูพ้ื้นฐำนเรือ่งกำรก�ำกับดแูลกจิกำรให้กบัพนกังำนเข้ำใหม่เพือ่ให้ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุคนรับทรำบ ท�ำควำมเข้ำใจ และยดึถอื 
เป็นหลกัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมรบัผิดชอบ โปร่งใส ซือ่สตัย์ ระมดัระวงัและมจีรยิธรรม ทัง้ต่อตนเอง องค์กร ผูถื้อหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมตำ่ง ๆ  เพื่อเสริมสรำ้งควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปลูกจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
และซื่อสัตย์สุจริตภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยละเอียดของคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) 
ไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.gmmgrammy.com ภำยใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี > คู่มือ 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ” โดยทำ่นสำมำรถศึกษำได้ตำมลิ้งก์นี้: https://grammy-th.listedcompany.com/misc/
cg-e-book/20191202-grammy-cg-manual-th.pdf

2)	 ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
รำยละเอียดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท ได้รำยงำนไว้ภำยใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบำทหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำร” ที่หนำ้ 111 - 113

3)	 กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ ได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.gmmgrammy.com
ภำยใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี > กฎบัตรคณะกรรมกำร” โดยท่ำนสำมำรถศึกษำได้ตำมลิงก์ด้ำนล่ำงนี้
• กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ที่ลิงก์ : https://grammy-th.listedcompany.com/charter_audit.html
• กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
 ที่ลิงก์ : https://grammy-th.listedcompany.com/charter_nomination.html
• กฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 
 ที่ลิงก์ : https://grammy-th.listedcompany.com/charter_cg.html
• กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ที่ลิงก์ : https://grammy-th.listedcompany.com/charter_risk.html
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์
หลากหลาย เช่น ด้านการเงินและการบัญชี ด้านกฎหมาย โดยมี ดร. นริศ ชัยสูตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 
นายชนติร ชาญชัยณรงค์ และนายสญัญาลกัษณ์ ชัยขจรวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมผีูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง การประชุม หมายเหตุ

1. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 / 4

2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการตรวจสอบ 4 / 4

3. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการตรวจสอบ 4 / 4

4. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 4 / 4

สรุปผลการปฏิบัติงานมีสาระส�าคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2564 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ เพื่อน�าเสนอให้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และ 
ฝ่ายบริหาร เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. พิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร 

3. พจิารณาสอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กับธุรกิจ รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยประสานงานกับผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน

4. พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และพจิารณาค่าสอบบญัช ีทัง้นีส้�าหรบัปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งนายกฤษดา 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 และ
บริษัทย่อย อีกวาระหน่ึง ซ่ึงได้ผ่านการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของ 
ค่าสอบบัญชีจากคณะกรรมการตรวจสอ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แล้ว จะน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง

5. สอบทานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล 
เป็นไปตามข้อก�าหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในในแต่ละไตรมาส รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปี พ.ศ. 2565  
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผล 
การปฏบิตังิานและการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้บริหาร
สูงสุดของบริษัทฯ

7. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่ให้มัน่ใจว่า
กฎบัตรทั้ง 2 ยังมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏบิตังิานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) เกีย่วกบัองค์ประกอบและคณุสมบตัิ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การฝึกอบรม และมีอ�านาจและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลส�าหรับปี พ.ศ. 2564 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้น�าเสนอสรุปผลการประเมิน และรายงานภารกิจต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

9. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน  
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน 
ของบริษัท และบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการ หรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงอย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน  
และการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บริษทัฯ มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ 
มีการบริหารความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 (ดร. นริศ ชัยสูตร)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 25 กุมภาพันธ์ 2565
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