
 
 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4.1 หน้า 1/4 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4.1 

ช่ือ – นามสกุล  ดร.นริศ ชัยสูตร 

 

อาย ุ   60 ปี 10 เดือน 

วัน / เดอืน / ปีเกิด  8 มิถนุายน  2498 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 20 มีนาคม 2556 

 3 ปี 1 เดือน  9  วนั (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 กรรมการอิสระ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  :  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท       : เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาเอก :  Ph.D Economics, University of Hawaii, U.S.A. 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร  Chartered Director Class (CDC 3/2008) รุ่นท่ี 3  ปี พ.ศ. 2551 

- หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP 82/2006) รุ่นท่ี 82 ปี พ.ศ. 2549 

- หลกัสตูร  Finance for Non-Finance Directors (FND 19/2005) รุ่นท่ี 19 ปี พ.ศ. 2548 

- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP 32/2005) รุ่นท่ี 32 ปี พ.ศ. 2548 

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น: 

- หลกัสตูร ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการ รุ่นท่ี - ปี พ.ศ. 2553 

 และผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน     

     จดัอบรมโดย สถาบนัพระปกเกล้า     

- หลกัสตูร ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 4 ปี พ.ศ. 2550 

 จดัอบรมโดย สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

- หลกัสตูร ประกาศนียบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 39 ปี พ.ศ. 2540 

 จดัอบรมโดย วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
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- หลกัสตูร Certificate in Population Studies รุ่นท่ี - ปี พ.ศ. 2523 

 จดัอบรมโดย University of Hawaii, U.S.A.  

ต าแหน่งงานในบริษัท 

- พ.ย 2558-ปัจจบุนั        ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

- มี.ค.2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ส.ค.2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูพาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ธ.ค.2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

2551-2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : (ตัวอย่างบางส่วน) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ต.ค.2558 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท บริษัท อาร์เอกซ์ จ ากดั 

ต.ค.2558 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา สถาบนั Organization for Researches in art, 
culture, urban and leisure development (ORAC) 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

ม.ค 2558 - ก.ย 2558 รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

ก.ค 2557- ก.ย 2558 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

เม.ย 2557 – ก.ย 2558 กรรมการ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 

ต.ค.2554-ก.ย 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์  จ ากดั 

2553-ก.ย 2558 ประธานคณะกรรมการ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

2554- ธ.ค 2557 อธิบดี กรมธนารักษ์, กระทรวงการคลงั 

2554 – มิ.ย 2557 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
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ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

แหง่ประเทศไทย 

2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553-2554 ผู้อ านวยการ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, กระทรวงการคลงั 

2552-2553 รองปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั 

2549-2550 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 

2541-2547 อธิการบด ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  กิจการอืน่ที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 
 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :  

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ -ไมม่ี- 
 

อาชีพหลกั :  : ผู้บริหารระดบัสงูองค์กรเอกชนและภาครัฐ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     

: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 
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ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558  

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท             :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  6/6 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ               : เข้าร่วมประชมุจ านวน   5/5 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    : เข้าร่วมประชมุจ านวน   3/3 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558    : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/1 ครัง้ 

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558    : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/1 ครัง้ 

 




