สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.4

ประวัตขิ องบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
สําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล

 นายสถาพร พานิชรั กษาพงศ์

อายุ

 48 ปี

วัน / เดือน / ปี เกิด

 27 ธันวาคม 2510

สัญชาติ

 ไทย

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

 27 เมษายน 2552
 7 ปี 2 วัน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

 กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาตรี

:

วารสารศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์ และภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึ กอบรม
จัดอบรมโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Director Certification Program (DCP 186/2014)
- หลักสูตร

รุ่นที่ 186

ปี พ.ศ.

2547

- หลักสูตร

-

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ.

-

- หลักสูตร

-

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ.

-

ตําแหน่ งงานในบริษัทฯ ณ ปั จจุบัน
-

เม.ย.2555-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ประสบการณ์ การทํางาน (ย้ อนหลังอย่างน้ อย 5 ปี )
• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :
ช่ วงระยะเวลา
-

ตําแหน่ ง
-

บริษัท/กิจการ
-

-

-

-
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.4

ประวัตขิ องบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
สําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
• กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : (ตัวอย่ างบางส่ วน)
ช่ วงระยะเวลา
ต.ค.2558 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

บริษัท/กิจการ
บริ ษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด

กรรมการ

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ

2552 - มิ.ย.2558

กรรมการ

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

2554 -ก.ย.2558

กรรมการ

บริ ษัท มีมิติ จํากัด

ก.ย 2553- พ.ย 2558

กรรมการ

บริ ษัท เอ เจน อีเว้ นท์ เอเจนซี่ จํากัด

• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ :
ช่ วงระยะเวลา
-ไม่ม-ี

ตําแหน่ ง
-ไม่ม-ี

บริษัท/กิจการ
-ไม่ม-ี

อาชีพหลัก

: กรรมการ / ผู้บริ หารระดับสูง

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

: ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามขันตอน
้
และวิธีการที่กําหนด

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2558
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

: เข้ าร่วมประชุมจํานวน

6/6 ครัง้

- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ

: เข้ าร่วมประชุมจํานวน

2/2 ครัง้

- การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

: เข้ าร่วมประชุมจํานวน

2/2 ครัง้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

: เข้ าร่วมประชุมจํานวน

1/1 ครัง้

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558

: เข้ าร่วมประชุมจํานวน

1/1 ครัง้
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