สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.3

ประวัตขิ องบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล

 คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

อายุ

 52 ปี

วัน / เดือน / ปี เกิด

 29 ธันวาคม 2506

สัญชาติ

 ไทย

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

 13 พฤศจิกายน 2558

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

 กรรมการอิสระ

 5 เดือน 16 วัน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริ กา
- Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute สหรัฐอเมริ กา (2544)
ประวัติการฝึ กอบรม
จัดอบรมโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Director Certification Program (DCP 52/2004)
- หลักสูตร

รุ่นที่

52

ปี พ.ศ.

2547

- หลักสูตร

-

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ.

-

- หลักสูตร

-

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ.

-

- หลักสูตร

-

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ.

-

รุ่นที่

19

ปี พ.ศ. 2557

รุ่นที่ 185

ปี พ.ศ. 2556

รุ่นที่

ปี พ.ศ. 2554

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น:
- หลักสูตร

หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง

จัดอบรมโดย สถาบันข้ าราชการฝ่ ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
- หลักสูตร

Advanced Management Program (AMP)

จัดอบรมโดย Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร

การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริ หารระดับสูง

9

จัดอบรมโดย สถาบันพระปกเกล้ า

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4.3

หน้ า 1/3

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.3

ประวัตขิ องบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

- หลักสูตร

ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

รุ่นที่

2

ปี พ.ศ. 2549

จัดอบรมโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตาแหน่ งงานในบริษัท
-

พ.ย 2558-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ การทางาน (ย้ อนหลังอย่างน้ อย 5 ปี )
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :
ช่ วงระยะเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท/กิจการ
พ.ค.2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
 กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : (ตัวอย่ างบางส่ วน)



ช่ วงระยะเวลา
ต.ค.2558 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท/กิจการ
บริ ษัท โคแมนซี่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

พ.ค.2558 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

บริ ษัท วีเน็ท แคปปิ ทอล จากัด

พ.ค.2558 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาอาวุโส

บริ ษัท เดอะควอนท์กรุ๊ป จากัด

เม.ย.2558-ปั จจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก.พ.2557-ก.พ.2558

รองผู้จดั การ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2549-ก.พ.2557

ผู้จดั การ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ก.พ.2549-มิ.ย.2554

ผู้ช่วยผู้จดั การ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย.2547-ธ.ค.2548

ที่ปรึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท :
ช่ วงระยะเวลา
เม.ย 2554 – ปั จจุบนั

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4.3

ตาแหน่ ง

บริษัท/กิจการ
บริ ษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จากัด

กรรมการ

หน้ า 2/3

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.3

ประวัตขิ องบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
 การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริ ษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา :
1.

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

-ไม่เป็ น-

2.

เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

-ไม่เป็ น-

3.

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

-ไม่มี-

อาชีพหลัก

: กรรมการ / ผู้บริ หารระดับสูง

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

: ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามขันตอน
้
และวิธีการที่กาหนด

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2558 *
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

: เข้ าร่วมประชุมจานวน

1/1 ครัง้

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

: เข้ าร่วมประชุมจานวน

0/0 ครัง้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

: เข้ าร่วมประชุมจานวน

0/0 ครัง้

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558

: เข้ าร่วมประชุมจานวน

0/0 ครัง้

* เนื่องจากคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ได้ รับแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่ง (แทนนายเดช บุลสุข ที่ลาออก) มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 13
พฤศจิกายน 2558

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4.3

หน้ า 3/3

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

