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8.2 ผูถือหุน 

รายช่ือกลุมผูถือหุนรายใหญ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2545 เปนดังนี ้
ผูถือหุน ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  

 จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)    155,999,400          100.00  
2. นายสันติสุข จงมั่นคง   100 0.00 
3. นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา 100 0.00 
4. นางสาวบุษบา ดาวเรือง 100 0.00 
5. นายวิเชียร ฤกษไพศาล 100 0.00 
6. นายชูพงษ รัตนบัณฑรู 100 0.00 
7. นายกิตติศักด์ิ ชวงอรุณ 100 0.00 

รวม    156,000,000          100.00  

 

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทและบริษัทยอย มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรของกลุมบริษัท
หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงานในอนาคต
เปนสําคัญ 

 

9. การจัดการ 
9.1 โครงสรางการจัดการ 

ปจจุบัน โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหารอีก 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี ้ 

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 26 กันยายน 2545 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน ดังนี ้
รายช่ือ  ตําแหนง 
1. นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการ 
2. นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการ 
3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการ 
4. นายภิญโญ รูธรรม กรรมการ 
5. นายคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ 
6. นางสาวพิไลวรรณ บุญลน กรรมการ 
7. นางจไุรรัตน อุณหกะ กรรมการ 
8. นายประเสริฐ ศิริจงมีชัย กรรมการ 
9. นายไชย ณ ศีลวันต กรรมการอิสระ 
10. นายวาณิช จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระ  
11.  นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ 
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ขอบเขตอํานาจหนาที ่

1. ตองปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรู ความสามารถและประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวย
ความซ่ือสัตย  สุจริต  และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  และกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความม่ังค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน เวนแตในเร่ืองดังตอไปนี้คณะกรรมการ
ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการโดยมีมติของท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
ไดแก การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ี
สําคัญใหแกบุคคลอ่ืน หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิหรือขอบังคับเปนตน 

3. กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายจัดการ
นําเสนอเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท รายการระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอ่ืนๆ ให
พิจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยจัดใหมีฝายตรวจสอบและ
ดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามและดําเนินการและรวมประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทท่ีตนเองเปน
กรรมการอยางแทจริง และมีความต้ังใจท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

6. จะตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสมํ่าเสมอ  ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน  มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน  มีมาตรฐานและโปรงใส 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 
ทาน ดังนี ้
รายช่ือ  ตําแหนง 
1. นายไชย ณ ศีลวันต ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวาณิช จรุงกิจอนันต กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาที ่

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และเปดเผยอยาง
เพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล  

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกาํหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถงึพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญช ี 
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5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกีย่วโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมและการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน 
ดังนี ้
รายช่ือ  ตําแหนง 
1. นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริหาร 
3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริหาร 
4. นายภิญโญ รูธรรม กรรมการบริหาร 
5. นายคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการบริหาร 
6. นางสาวพิไลวรรณ บุญลน กรรมการบริหาร 
7. นางจไุรรัตน อุณหกะ กรรมการบริหาร 

 บริษัทเห็นวานายคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา ถือหุนรอยละ 30 ในบริษัทอิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด และนางสาวพิไล
วรรณ บุญลน ถือหุนรอยละ 30 ในบริษัทแมส มอนิเตอร จํากัด และบุคคลท้ังสองเปนกรรมการและผูบริหารของ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได อยางไรก็ตามบุคคลท้ัง
สองมีความจําเปนและเหมาะสมในการถือหุนเนื่องจากบุคคลท้ังสองมีความรู ความสามารถและประสบการณใน
ธุรกิจอีกท้ังยังเปนผูกอตั้งบริษัท ดังนัน้บุคคลท้ังสองจงึตองการมีสวนรวมในบริษัทท่ีไดกอต้ังข้ึนมา 

 อยางไรกดี็ บริษัทไดมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนดังรายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน 

ขอบเขตอํานาจหนาที ่

1. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือใหกูยืมเงนิ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวม
ตลอดถึงการเขาเปนผูคํ้าประกัน หรือการชําระหรือใชจายเงินเพ่ือธุรกรรมตามการคาปกติของบริษัทฯ 
(เชน การจายเงินเพื่อการลงทุนในมูลคาไมเกิน 100 ลานบาทหรือคารับรองไมเกิน 5 ลานบาทเปน
ตน)  ท้ังน้ีมีการกําหนดวงเงินสําหรับแตละรายการอยางชัดเจนโดยมีวงเงินสูงสุดไมเกิน 100 ลาน
บาท โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทซึ่งผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทแลว อยางไรกดี็วงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดย
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

2. ใหความเห็นชอบในการกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ เพือ่เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. กําหนดและเปล่ียนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคาตอบแทน เงินเดือน คาจาง และโครงสรางเงินเดือน 

4. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุนและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย 
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และตองเปนไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค และ
ขอบังคับของบริษัท 
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ท้ังนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืน
ใด (ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย หรือ กลต. ประกาศกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ท้ังน้ีให
เปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียน ยกเวนรายการระหวางกันที่เปนรายการปกติธุรกิจ  และมีการกําหนดราคาและเงื่อนไข
ซึ่งเปนราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก 

9.1.4 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังนี ้

1. ปฏิบัติงานและดําเนนิการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ซึ่งอยู
ภายใตวัตถปุระสงค กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ (เชน การเปดวงเงิน O/D ธนาคารไมเกิน 20 
ลานบาทหรือคารับรองไมเกิน 5 แสนบาทเปนตน)  ทั้งนี้มีการกําหนดวงเงินสําหรับแตละรายการ
อยางชัดเจนโดยมีวงเงินสูงสุดไมเกิน 20 ลานบาท โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจ
อนุมัติและดําเนินการของบริษัทซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว อยางไรก็ดีวงเงิน
ดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี
การมอบอํานาจดังกลาว จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหประธานกรรมการบริหาร
สามารถอนมัุติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด (ตามท่ีคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย หรือ กลต. ประกาศกําหนด) 
กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองหลักเกณฑ 
วิธีการ และการเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบยีน ยกเวนรายการระหวางกนัท่ีเปน
รายการปกติธุรกจิ  และมีการกําหนดราคาและเง่ือนไขซึง่เปนราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก 

2. อนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป งบประมาณรายจายประจําป และ
ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบายซึ่งจัดทําโดยกรรมการ
ผูจัดการของบริษัทฯและบริษัทยอย และนําเสนอภาพรวมตอคณะกรรมการบริษัทเพือ่อนมัุติ 

3. กําหนดโครงสรางองคกร และการบริหาร และกรรมการบริหารโดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของ
การคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานบริษัท 

4. มีอํานาจแตงต้ัง ถอดถอนเจาหนาท่ีของบริษัทในตําแหนงท่ีตํ่ากวาประธานกรรมการบริหาร 

5. ปฏิบัติงานดวยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

ทั้งนี ้ กรรมการผูจดัการจะอยูภายใตการบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอประธานกรรมการบริหาร และ
ใหกรรมการผูจดัการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดไว 

9.1.5 คณะผูบริหารของบริษัทฯ (ผูบริหาร ตามคํานิยามของทางสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ) 

ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2545 คณะผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ทาน ดังนี ้
รายช่ือ  ตําแหนง 
1. นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการผูจดัการและรักษาการผูอํานวยการฝายการตลาด 
3. นางจุไรรัตน อุณหกะ รักษาการรองกรรมการผูอํานวยการสายงานการเงนิ 
4. นายสมโรจน วสุพงศโสธร ผูอํานวยการฝายผลิตรายการ 
5. นางสาวนภาพรรณ   ปยะพงศสิริ ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ 
6. นางมณฑนา ถาวรานนท ผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงิน  

 หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทาน ปรากฏในเอกสารแนบ 
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โครงสรางคณะผูบริหารของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษัิท

คุณสุเนตรา  แสงรัตนกูล
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คุณไพบลูย  ดํารงชยัธรรม
ประธานกรรมการบริหาร

  *  คุณจุไรรัตน  อุณหกะ
รักษาการ รองกรรมการผูอํานวยการ

สายงานการเงิน

คุณมณฑนา  ถาวรานนท
ผูอํานวยการสายงานบัญชกีารเงนิ

คุณสมโรจน  วสุพงศโสธร
ผูอํานวยการฝายผลิตรายการ

คุณนภาพรรณ  ปยะพงศสิริ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ

คุณสายทิพย  มนตรีกุล ณ อยุธยา
(รักษาการ)

ผูอํานวยการฝายการตลาด

คุณสายทิพย มนตรีกลุ ณ อยุธยา
กรรมการผูจดัการ

 
 
หมายเหตุ:- เนือ่งจากปจจุบันอยูระหวางการสรรหาผูจะมาดํารงตําแหนง  รองกรรมการผูอํานวยการสายงานการเงิน  ดังนั้นจึง
มอบหมายให  คุณจุไรรัตน  อุณหกะ รักษาการในตําแหนงดังกลาวเปนการชั่วคราวจนกวาการสรรหาจะเสร็จสิ้น (ปจจุบันคุณ
จุไรรัตน อุณหกะ ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จํากัด (มหาชน)) 
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โครงสรางคณะผูบริหารของกลุมบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คุณสุเนตรา  แสงรัตนกูล
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คุณไพบลูย  ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริหาร

สายงานวิทยุ

บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํากดั
กรรมการผูจัดการ

คุณสายทิพย  มนตรีกุล ณ อยุธยา

บริษัท มาสเตอร แพลน จํากัด
กรรมการผูจัดการ

คุณสายทิพย  มนตรีกุล ณ อยุธยา

สายงานโทรทศัน

บริษัท แกรมม่ี เทเลวิชั่น จํากดั
กรรมการผูจัดการ

คุณสายทิพย  มนตรีกุล ณ อยุธยา

บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด
กรรมการผูจัดการ

คุณถกลเกียรติ  วีรวรรณ

บริษัท แมสมอนิเตอร จํากดั
กรรมการผูจัดการ
คุณพิไลวรรณ  บุญลน

บริษัท ทีนทอลก จํากัด
กรรมการผูจัดการ
คุณภิญโญ  รูธรรม

สายงานส่ิงพิมพ

บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด
กรรมการผูจัดการ (นิตยสาร)
คุณคํารณ  ปราโมช ณ อยุธยา

บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด
กรรมการผูจัดการ (หนังสือเลม)
คุณลัดดาวัลย  รัตนดิลกชัย

สายงานการเงิน

   คุณจุไรรัตน  อุณหกะ
รักษาการ รองกรรมการผูอํานวยการ

สายงานการเงิน

คุณมณฑนา  ถาวรานนท
ผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงิน

สายงานวิทยุ

บริษัท จีเอ็มเอม็ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
  (เดมิชือ่)  บริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากดั

กรรมการผูจัดการ
คุณสายทิพย  มนตรีกุล ณ อยุธยา

บริษัท เลมอนกราส จํากดั
กรรมการผูจัดการ

คุณสายทิพย  มนตรีกุล ณ อยุธยา

คุณสมภพ  บุษปวณิช
ผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงิน

สายงานโทรทัศน

 
9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ 

การสรรหากรรมการของบริษัทไมไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา  (Nominating Committee)  แตเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัท  คือ ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการโดย 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท้ังหมดตามขอ 1  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  แตจะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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3. บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินกวาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหประธานท่ีประชุมเปนผูช้ีขาด 

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการที่จะออกไมอาจแบงใหตรงเปน
จํานวนไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได  

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่ง
เขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพยีงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน และ
ตองไดรับมติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

วิธีการสรรหาผูบริหารของบริษัท   

ตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทกําหนดไวดังน้ี 

1. การแตงต้ังประธานกรรมการบริหาร  ตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมัติ 

2. การแตงต้ังผูบริหารระดับสงู  ต้ังแตรองกรรมการผูอํานวยการข้ึนไป เปนอํานาจอนมัุติโดยประธานกรรมการ 

3. การแตงต้ังผูบริหารระดับตํ่ากวารองกรรมการผูอํานวยการ เปนอํานาจอนมัุติโดยประธานกรรมการบริหาร 

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

(ก) กรรมการบริษัท 

 ในป 2544 ท่ีผานมา บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนใด ๆ แกกรรมการ 

(ข) กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษทั 

บริษทัจายคาตอบแทนแกกรรมการบริหารและผูบริหารเปนคาตอบแทนในรูปของเงนิเดือน โบนัส 
บําเหน็จ สวนแบงกําไร ยานพาหนะและโทรศัพทมือถือ ดังนี ้
 ป 2544 ประมาณการป 2545 
 จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 
จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 
กรรมการบริหาร 0 0 7 0 
ผูบริหาร 4 15.3 6 17.1* 

  หมายเหตุ: * เฉพาะผูบริหาร 4 ทานท่ีไดรับผลตอบแทนจากบริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)  

9.3.2  คาตอบแทนอื่น 

  - ไมมี - 

9.4  การกํากับดูแลกิจการ 

โดยท่ัวไปคณะกรรมการบริษัทไดมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (ขอพึงปฏิบัติ) 
ท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเร่ืองตางๆ เชน บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ การแตงต้ังและการดํารงตําแหนงกรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การประชุม
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คณะกรรมการและผูถือหุน การรายงานขอมูลทางการเงิน อยางไรก็ตาม สําหรับดานท่ีบริษัทยังปฏิบัติไดไมครบตาม
ขอพึงปฏิบัต ิไดแก  

1. การแตงต้ังกรรมการเฉพาะเร่ือง  

บริษทัไมมีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เนื่องจากบริษัทเห็นวาในปจจุบันการ
พิจารณาและการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ บริษัทสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคณะ
กรรมการบริหารและผูบริหารในสวนงานท่ีเกีย่วของนัน้ๆ รวมทั้งการมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
คอยใหคําแนะนําและปรึกษาในเร่ืองตางๆ  

2. องคประกอบของคณะกรรมการ 

ปจจุบันประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน อยางไรก็ตามบริษัทไดมี
การแบงแยกอํานาจหนาท่ีและความรับผดิชอบอยางชัดเจน  

9.5  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังนี ้

1. บริษัทไดใหความรูและความเขาใจแกผูบริหารในระดับตางๆ เก่ียวกับภาระหนาท่ีของผูบริหารในการรายงาน
การถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 รวมทั้งบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. บริษัทไดกําหนดในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของพนักงานสําหรับการไมเปดเผยหรือใชประโยชนจาก
ขาวสารใดๆ ท่ีเปนความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาขอมูลใหเปนความลับ และการไมใชตําแหนง
หนาท่ีในบริษัทหรือขอมูลท่ีไดรับระหวางการปฏิบัติงานในบริษัทไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบหรือทําให
ประโยชนของบริษัทลดลง โดยบริษัทจะใช    บทลงโทษสงูสุดหากพบวาผูบริหารไดใชขอมูลภายในหรือมีความ
ประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีจะทําใหบริษัทไดรับความเส่ือมเสียและความเสียหาย 

3. บริษัทไดดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทุกทานทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบ   ขอมูลภายในไม
ควรซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน 

9.6  บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีพนักงานจํานวนท้ังสิ้น 176 คน และไดจายผลตอบแทนรวมเปนจํานวนเงิน
รวมประมาณ 68.1 ลานบาท และในคร่ึงแรกป 2545 บริษัทมีพนักงานจํานวนท้ังสิ้น 188 คน และไดจาย
ผลตอบแทนรวมเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 29.9 ลานบาท  โดยเปนผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนปจจัยหลักประการหนึ่งท่ีจะสงเสริมใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและผลสูงสุด จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกระดับต้ังแตระดับ
พนักงานไปจนถึงผูบริหารระดับสูงอยางตอเนื่องตลอดเวลา ท้ังทักษะท่ัวไปในการทํางานควบคูไปกับความรูและ
ทักษะเฉพาะทางท่ีจําเปนตอการทํางานในแตละดาน โดยสายงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ัวไปในการทํางาน  และชวยสนับสนุนสายงานตนสังกัดในการจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรูและทักษะเฉพาะทางตามลักษณะงานของแตละสายงาน โดยเปนการจัดอบรมและสัมมนาท้ังในและนอก
สถานที ่

 


