บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
8.2 ผูถือหุน
รายชือ่ กลุม ผูถ อื หุน รายใหญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เปนดังนี้
ผูถือหุน
1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
2. นายสันติสขุ จงมั่นคง
3. นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา
4. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
5. นายวิเชียร ฤกษไพศาล
6. นายชูพงษ รัตนบัณฑูร
7. นายกิตติศกั ดิ์ ชวงอรุณ
รวม

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
จํานวนหุน
รอยละ
155,999,400
100.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
156,000,000
100.00

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษทั และบริษทั ยอย มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรของกลุมบริษัท
หลังจากหักภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลและสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงานในอนาคต
เปนสําคัญ

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
ปจจุบัน โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ ริหารอีก 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 26 กันยายน 2545 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน ดังนี้
รายชือ่
ตําแหนง
1. นายไพบูลย
ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการ
2. นางสายทิพย
มนตรีกลุ ณ อยุธยา
กรรมการ
3. นายถกลเกียรติ
วีรวรรณ
กรรมการ
4. นายภิญโญ
รูธ รรม
กรรมการ
5. นายคํารณ
ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการ
6. นางสาวพิไลวรรณ
บุญลน
กรรมการ
7. นางจุไรรัตน
อุณหกะ
กรรมการ
8. นายประเสริฐ
ศิรจิ งมีชยั
กรรมการ
9. นายไชย
ณ ศีลวันต
กรรมการอิสระ
10. นายวาณิช
จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระ
11. นายเดช
บุลสุข
กรรมการอิสระ
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ขอบเขตอํานาจหนาที่
1. ตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถและประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความซือ่ สัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. มีหนาที่กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการ
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการโดยมีมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
ไดแก การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจ การของบริษัททั้ง หมดหรือบางสวนที่
สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิหรือขอบังคับเปนตน
3. กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายจัดการ
นําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท รายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ให
พิจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยจัดใหมีฝายตรวจสอบและ
ดูแลการปฏิบัตงิ านภายในเปนผูต ดิ ตามและดําเนินการและรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเปน
กรรมการอยางแทจริง และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง
6. จะตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูล งทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 3
ทาน ดังนี้
รายชือ่
ตําแหนง
1. นายไชย
ณ ศีลวันต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวาณิช
จรุงกิจอนันต
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเดช
บุลสุข
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เชือ่ ถือได และเปดเผยอยาง
เพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ประสิทธิผล

และการตรวจสอบภายในที่มคี วามเหมาะสม

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

และมี

ขอกําหนดของตลาด

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูส อบ
บัญชี
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5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานกิจกรรมและการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน
ดังนี้
รายชือ่
ตําแหนง
1. นายไพบูลย
ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสายทิพย
มนตรีกลุ ณ อยุธยา
กรรมการบริหาร
3. นายถกลเกียรติ
วีรวรรณ
กรรมการบริหาร
4. นายภิญโญ
รูธ รรม
กรรมการบริหาร
5. นายคํารณ
ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการบริหาร
6. นางสาวพิไลวรรณ
บุญลน
กรรมการบริหาร
7. นางจุไรรัตน
อุณหกะ
กรรมการบริหาร
บริษัทเห็นวานายคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา ถือหุนรอยละ 30 ในบริษัทอิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด และนางสาวพิไล
วรรณ บุญลน ถือหุนรอยละ 30 ในบริษัทแมส มอนิเตอร จํากัด และบุคคลทั้งสองเปนกรรมการและผูบริหารของ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได อยางไรก็ตามบุคคลทั้ง
สองมีความจําเปนและเหมาะสมในการถือหุนเนื่องจากบุคคลทั้งสองมีความรู ความสามารถและประสบการณใน
ธุรกิจอีกทั้งยังเปนผูกอตั้งบริษัท ดังนัน้ บุคคลทัง้ สองจึงตองการมีสว นรวมในบริษทั ทีไ่ ดกอ ตัง้ ขึน้ มา
อยางไรก็ดี บริษัทไดมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนดังรายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน
ขอบเขตอํานาจหนาที่
1.

มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูย มื หรือใหกยู มื เงิน หรือการขอสินเชือ่ ใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวม
ตลอดถึงการเขาเปนผูค ํ้าประกัน หรือการชําระหรือใชจา ยเงินเพือ่ ธุรกรรมตามการคาปกติของบริษทั ฯ
(เชน การจายเงินเพื่อการลงทุนในมูลคาไมเกิน 100 ลานบาทหรือคารับรองไมเกิน 5 ลานบาทเปน
ตน) ทัง้ นีม้ กี ารกําหนดวงเงินสําหรับแตละรายการอยางชัดเจนโดยมีวงเงินสูงสุดไมเกิน 100 ลาน
บาท โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทซึ่งผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทแลว
อยางไรก็ดีวงเงินดังกลาวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดย
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

2.

ใหความเห็นชอบในการกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ เพือ่ เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.

กําหนดและเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคาตอบแทน เงินเดือน คาจาง และโครงสรางเงินเดือน

4.

ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

5.

ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

6.

ปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน และมติคณะกรรมการบริษทั โดยชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และตองเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท
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ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่น
ใด (ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย หรือ กลต. ประกาศกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ทัง้ นี้ให
เปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียน ยกเวนรายการระหวางกันที่เปนรายการปกติธุรกิจ และมีการกําหนดราคาและเงื่อนไข
ซึ่งเปนราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก
9.1.4 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหนาที่ดงั นี้
1.

ปฏิบตั งิ านและดําเนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ซึ่งอยู
ภายใตวัตถุประสงค กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ (เชน การเปดวงเงิน O/D ธนาคารไมเกิน 20
ลานบาทหรือคารับรองไมเกิน 5 แสนบาทเปนตน) ทั้งนี้มีการกําหนดวงเงินสําหรับแตละรายการ
อยางชัดเจนโดยมีวงเงินสูงสุดไมเกิน 20 ลานบาท โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจ
อนุมัติและดําเนินการของบริษัทซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว อยางไรก็ดีวงเงิน
ดังกลาวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้
การมอบอํานาจดังกลาว
จะตองไมมีลกั ษณะเปนการมอบอํานาจทีท่ ําใหประธานกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัตริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใด (ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย หรือ กลต. ประกาศกําหนด)
กับบริษทั ฯหรือบริษทั ยอย ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรือ่ งหลักเกณฑ
วิธีการ และการเปดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ยกเวนรายการระหวางกันที่เปน
รายการปกติธุรกิจ และมีการกําหนดราคาและเงือ่ นไขซึง่ เปนราคาตลาดหรือไมตา งจากบุคคลภายนอก

2.

อนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป งบประมาณรายจายประจําป และ
ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบายซึ่งจัดทําโดยกรรมการ
ผูจัดการของบริษัทฯและบริษัทยอย และนําเสนอภาพรวมตอคณะกรรมการบริษัทเพือ่ อนุมัติ

3.

กําหนดโครงสรางองคกร และการบริหาร และกรรมการบริหารโดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของ
การคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานบริษัท

4.

มีอาํ นาจแตงตัง้ ถอดถอนเจาหนาทีข่ องบริษทั ในตําแหนงที่ตํ่ากวาประธานกรรมการบริหาร

5. ปฏิบตั งิ านดวยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษทั
ทั้งนี้ กรรมการผูจ ดั การจะอยูภ ายใตการบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอประธานกรรมการบริหาร และ
ใหกรรมการผูจ ดั การปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนดไว
9.1.5 คณะผูบริหารของบริษัทฯ (ผูบริหาร ตามคํานิยามของทางสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ)
ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2545 คณะผูบ ริหารของบริษทั ประกอบดวยบุคคลผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 6 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายไพบูลย
ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสายทิพย
มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการผูจ ดั การและรักษาการผูอาํ นวยการฝายการตลาด
3. นางจุไรรัตน
อุณหกะ
รักษาการรองกรรมการผูอ ํานวยการสายงานการเงิน
4. นายสมโรจน
วสุพงศโสธร
ผูอ าํ นวยการฝายผลิตรายการ
5. นางสาวนภาพรรณ ปยะพงศสิริ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
6. นางมณฑนา
ถาวรานนท
ผูอ าํ นวยการสายงานบัญชีการเงิน
หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบ ริหารทุกทาน ปรากฏในเอกสารแนบ
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
โครงสรางคณะผูบ ริหารของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสุเนตรา แสงรัตนกูล
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คุณไพบูลย ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริหาร

คุณสายทิพย มนตรีกลุ ณ อยุธยา
กรรมการผูจ ดั การ

คุณสมโรจน วสุพงศโสธร
ผูอํานวยการฝายผลิตรายการ

คุณนภาพรรณ ปยะพงศสิริ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ

คุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา
(รักษาการ)
ผูอํานวยการฝายการตลาด

* คุณจุไรรัตน อุณหกะ
รักษาการ รองกรรมการผูอํานวยการ
สายงานการเงิน

คุณมณฑนา ถาวรานนท
ผูอ าํ นวยการสายงานบัญชีการเงิน

หมายเหตุ:- เนือ่ งจากปจจุบันอยูร ะหวางการสรรหาผูจ ะมาดํารงตําแหนง รองกรรมการผูอํานวยการสายงานการเงิน ดังนั้นจึง
มอบหมายให คุณจุไรรัตน อุณหกะ รักษาการในตําแหนงดังกลาวเปนการชั่วคราวจนกวาการสรรหาจะเสร็จสิ้น (ปจจุบันคุณ
จุไรรัตน อุณหกะ ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํากัด (มหาชน))
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
โครงสรางคณะผูบ ริหารของกลุม บริษทั
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสุเนตรา แสงรัตนกูล
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คุณไพบูลย ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริหาร

สายงานวิทยุ

สายงานโทรทัศน

สายงานสิง่ พิมพ

สายงานการเงิน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ่ ) บริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากัด
กรรมการผูจ ดั การ
คุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา

บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด
กรรมการผูจัดการ
คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ

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

คุณจุไรรัตน อุณหกะ
รักษาการ รองกรรมการผูอํานวยการ
สายงานการเงิน

บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํากัด
กรรมการผูจัดการ
คุณสายทิพย มนตรีกลุ ณ อยุธยา

บริษัท แมสมอนิเตอร จํากัด
กรรมการผูจัดการ
คุณพิไลวรรณ บุญลน

บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด
กรรมการผูจัดการ (หนังสือเลม)
คุณลัดดาวัลย รัตนดิลกชัย

คุณมณฑนา ถาวรานนท
ผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงิน
สายงานวิทยุ

บริษัท มาสเตอร แพลน จํากัด
กรรมการผูจัดการ
คุณสายทิพย มนตรีกลุ ณ อยุธยา

บริษัท ทีนทอลก จํากัด
กรรมการผูจัดการ
คุณภิญโญ รูธรรม

คุณสมภพ บุษปวณิช
ผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงิน
สายงานโทรทัศน

บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จํากัด
กรรมการผูจัดการ
คุณสายทิพย มนตรีกลุ ณ อยุธยา
บริษัท เลมอนกราส จํากัด
กรรมการผูจัดการ
คุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ
การสรรหากรรมการของบริษัทไมไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แตเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัท คือ ใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน เลือกตัง้ กรรมการโดย
1. ผูถ อื หุน คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุน ทีต่ นถือ
2. ผูถ อื หุน แตละคนจะใชคะแนนเสียงทัง้ หมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผใู ดมากนอยเพียงใดไมได

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

หนา 39

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
3. บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินกวาจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ใหประธานทีป่ ระชุมเปนผูช ข้ี าด
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการที่จะออกไมอาจแบงใหตรงเปน
จํานวนไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่ง
เขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใ นตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน และ
ตองไดรบั มติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู
วิธกี ารสรรหาผูบ ริหารของบริษทั
ตามระเบียบอํานาจอนุมตั ขิ องบริษทั กําหนดไวดงั นี้
1. การแตงตัง้ ประธานกรรมการบริหาร ตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. การแตงตัง้ ผูบ ริหารระดับสูง ตัง้ แตรองกรรมการผูอ าํ นวยการขึน้ ไป เปนอํานาจอนุมตั โิ ดยประธานกรรมการ
3. การแตงตัง้ ผูบ ริหารระดับต่าํ กวารองกรรมการผูอ าํ นวยการ เปนอํานาจอนุมตั โิ ดยประธานกรรมการบริหาร
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) กรรมการบริษัท
ในป 2544 ทีผ่ า นมา บริษทั ไมมกี ารจายคาตอบแทนใด ๆ แกกรรมการ
(ข) กรรมการบริหารและผูบ ริหารของบริษทั
บริษทั จายคาตอบแทนแกกรรมการบริหารและผูบ ริหารเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส
บําเหน็จ สวนแบงกําไร ยานพาหนะและโทรศัพทมอื ถือ ดังนี้
ป 2544
ประมาณการป 2545
จํานวน (ทาน)
จํานวนเงิน
จํานวน (ทาน)
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
(ลานบาท)
กรรมการบริหาร
0
0
7
0
ผูบ ริหาร
4
15.3
6
17.1*
หมายเหตุ: * เฉพาะผูบ ริหาร 4 ทานทีไ่ ดรบั ผลตอบแทนจากบริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
9.3.2 คาตอบแทนอื่น
- ไมมี 9.4 การกํากับดูแลกิจการ
โดยทัว่ ไปคณะกรรมการบริษัทไดมกี ารปฏิบัตติ ามขอพึงปฏิบัตทิ ด่ี สี าํ หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (ขอพึงปฏิบัติ)
ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องตางๆ เชน บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ การแตง ตั้ง และการดํารงตําแหนง กรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การประชุม
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการและผูถ อื หุน การรายงานขอมูลทางการเงิน อยางไรก็ตาม สําหรับดานที่บริษัทยังปฏิบัติไดไมครบตาม
ขอพึงปฏิบัติ ไดแก
1.

การแตงตัง้ กรรมการเฉพาะเรือ่ ง
บริษทั ไมมคี ณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เนื่องจากบริษัทเห็นวาในปจจุบันการ
พิ จ ารณาและการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต า งๆ
บริ ษั ท สามารถจั ด การได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยคณะ
กรรมการบริหารและผูบ ริหารในสวนงานทีเ่ กีย่ วของนัน้ ๆ รวมทั้งการมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
คอยใหคาํ แนะนําและปรึกษาในเรือ่ งตางๆ

2.

องคประกอบของคณะกรรมการ
ปจจุบันประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน อยางไรก็ตามบริษัทไดมี
การแบงแยกอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบอยางชัดเจน

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารในการดูแลผูบ ริหารในการนําขอมูลภายในของบริษทั ไปใชเพือ่ ประโยชนสว นตน ดังนี้
1.

บริษทั ไดใหความรูและความเขาใจแกผบู ริหารในระดับตางๆ เกีย่ วกับภาระหนาทีข่ องผูบ ริหารในการรายงาน
การถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 รวมทั้งบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2.

บริษัทไดกําหนดในขอบังคับเกี่ยวกั บการทํางานของพนักงานสําหรับการไมเปดเผยหรือใชประโยชนจาก
ขาวสารใดๆ ที่เปนความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาขอมูลใหเปนความลับ และการไมใชตําแหนง
หนาที่ในบริษัทหรือขอมูลที่ไดรับระหวางการปฏิบัติงานในบริษัทไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบหรือทําให
ประโยชนของบริษัทลดลง โดยบริษัทจะใช บทลงโทษสูงสุดหากพบวาผูบ ริหารไดใชขอมูลภายในหรือมีความ
ประพฤติทส่ี อ ไปในทางทีจ่ ะทําใหบริษทั ไดรบั ความเสือ่ มเสียและความเสียหาย

3.

บริษัทไดดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทุกทานทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบ ขอมูลภายในไม
ควรซือ้ หรือขายหลักทรัพยของบริษทั ในชวง 1 เดือนกอนงบการเงินเผยแพรตอ สาธารณชน

9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 176 คน และไดจายผลตอบแทนรวมเปนจํานวนเงิน
รวมประมาณ 68.1 ลานบาท และในครึ่งแรกป 2545 บริษัทมีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 188 คน และไดจาย
ผลตอบแทนรวมเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 29.9 ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนปจจัยหลักประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและผลสูงสุด จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกระดับตั้งแตระดับ
พนักงานไปจนถึงผูบริหารระดับสูงอยางตอเนื่องตลอดเวลา ทั้งทัก ษะทั่วไปในการทํางานควบคูไปกับความรูและ
ทัก ษะเฉพาะทางที่จํ าเปนตอการทํางานในแตละด าน โดยสายงานทรัพ ยากรบุ คคลรับ ผิด ชอบจัดหลั ก สูตรการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทั่วไปในการทํางาน และชวยสนับสนุนสายงานตนสังกัดในการจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรูและทักษะเฉพาะทางตามลักษณะงานของแตละสายงาน โดยเปนการจัดอบรมและสัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่
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