(ข้ อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.2

ประวัตขิ องกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2560
และถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
วัน / เดือน / ปี เกิด
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ







ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

 1 ปี 10 เดือน 4 วัน(นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

 กรรมการ

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
63 ปี
14 ธันวาคม 2496
ไทย
24 มิถนุ ายน 2558

คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาตรี :
- ปริ ญญาโท :
- ปริ ญญาเอก :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) Catholic University of Leuven เบลเยีย่ ม
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต (การตลาด) University of Southern Queensland ออสเตรเลีย

ประวัติการฝึ กอบรม
จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- หลักสูตร

Director Certification Program (DCP)

รุ่นที่ 225

ปี พ.ศ. 2559

- หลักสูตร

Global Brand Forum

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ. 2547

- หลักสูตร

Unleashed the Power Within by Anthony Robbins,
Singapore

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ.

- หลักสูตร

Asia Pacific Chief Executive Grid Seminar, Grid
Organization Development and Change Management

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ. 2543

- หลักสูตร

Advance Executive Program (AEP)

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ. 2541

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ. 2537

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ. 2537

จัดโดยสถาบันอืน่

2544

จัดอบรมโดย Kellogg School of Management, North Western University,
USA
- หลักสูตร

Data-Based Competitive Benchmark in Marketing

จัดอบรมโดย Asia Pacific Marketing Federation, Philippines
- หลักสูตร

Update in Strategic Management

จัดอบรมโดย University of California Berkley, Singapore
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.2

ประวัตขิ องกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2560
และถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
- หลักสูตร

Developing the First-Class Manager, Hawksmere,
Hong Kong

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ. 2532

- หลักสูตร

Marketing Manager

รุ่นที่

-

ปี พ.ศ. 2527

จัดอบรมโดย Queen’s University, Canada
ตําแหน่ งงานในบริษัทฯ ณ ปั จจุบัน
-

24 มิ.ย. 2558-ปั จจุบนั

กรรมการ / ที่ปรึกษาบริ ษัท

ดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น

• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน่ : จํานวน 2 บริ ษัท
ช่ วงระยะเวลา
26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2558 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

ชื่อกิจการ
บริ ษัท เทคโนเมดิคลั จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

• กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 9 บริ ษัท
ช่ วงระยะเวลา
8 ส.ค. 2559 - ปั จจุบนั
25 ม.ค. 2559 - ปั จจุบนั
15 ก.ย. 2558 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการ
ฝ่ ายตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานมูลนิธิ
กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริ ษัท
กรรมการ
กรรมการ/ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริ จาคโลหิต

ชื่อกิจการ
บริ ษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จํากัด
Thailand Institute of Nuclear Technology
(Public Organization)
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด
บริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
บริ ษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด
ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ส.ค. 2558 - ปั จจุบนั
21 ก.ค. 2558 - ปั จจุบนั
25 ก.ค. 2557 - ปั จจุบนั
ก.ค. 2556 - ปั จจุบนั
ต.ค. 2550 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั
• กิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว
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ประวัตขิ องกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2560
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ การทํางาน (ย้ อนหลังอย่างน้ อย 5 ปี )
ช่ วงระยะเวลา
2553 - 2557
2549 - 2557
2548 - 2552

ตําแหน่ ง
Executive VicePresident &CEOof HealthSupplement Division

Board of Director
ExecutiveVicePresident&CEOSouthEastAsia

อาชีพหลัก

ชื่อกิจการ
Cerebos Pacific Limited
Cerebos Pacific Limited
Cerebos Pacific Limited

: กรรมการ / ที่ปรึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ทางตรง : ไม่มี
ทางอ้ อม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

: ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการเสนอ
ให้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรร
หากรรมการของบริ ษัทฯ (ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี 2559)
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2559
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
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: เข้ าร่วมประชุมจํานวน 8/10 ครัง้
: เข้ าร่วมประชุมจํานวน 1/1 ครัง้
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

