
 
 

ประวัติประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556600  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.3 หน้า 1/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.3 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ชื่อ – นามสกุล  นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา  
อายุ  60 ปี 

วัน / เดอืน / ปีเกิด  24 ธนัวาคม 2499 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  16 กรกฎาคม 2545 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  14 ปี 9 เดือน 12 วนั(นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  :  นิเทศศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  

ประวัติการฝึกอบรม    -ไมม่ี- 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร - รุ่นท่ี - ปี พ.ศ. - 

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น: 

- หลกัสตูร - รุ่นท่ี  - ปี พ.ศ. -  

     จดัอบรมโดย -     

ตาํแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- ม.ค. 2560-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายธุรกิจ  จีเอ็มเอ็ม มเีดยี  

- พ.ค. 2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหารกลุม่ 

- 2552-ปัจจบุนั  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

- 2545-ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไมม่ ี

• กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 12 บริษัท  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

ส.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดทีอลค์ จาํกดั 



 
 

ประวัติประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556600  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.3 หน้า 2/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.3 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

ส.ค. 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนเนล จาํกดั 

ม.ีค. 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แซท เทรดดิง้ จาํกดั 

ม.ีค. 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั จดีซี ีจาํกดั 

ก.พ. 2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอ-ไทม ์ทราเวลิเลอร ์จาํกดั 

ต.ค. 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดจิติอล อารม์ส ์จาํกดั 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอก็แซก็ท ์จาํกดั 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั จเีอม็เอม็ ทวี ีจาํกดั 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั จเีอม็เอม็ ดจิติอล โดเมน จาํกดั 

พ.ย. 2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทนี ทอลก์ จาํกดั 

2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอ-ไทม ์มเีดยี จาํกดั 

• กิจการอืน่ที่อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไมม่ีการดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว  
 

ประสบการณ์การทาํงาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน 

ต.ค. 2557 - ธ.ค.2559 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายธรุกจิจเีอม็เอม็ 

แชนแนล ดจิทิลัทวี ี
บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

ก.พ. 2555 - ก.ค. 2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายธรุกจิสือ่ บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบรหิารร่วม บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

2552 - ก.พ. 2555 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารร่วม บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

2532 - ก.พ. 2552 กรรมการบรหิาร บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทอืน่ 

ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ  บรษิทั เอ เจน อเีวน้ท ์เอเจนซี ่จาํกดั 

ม.ิย. 2554 - ก.ย. 2558 กรรมการ บรษิทั มมีติ ิจาํกดั 

พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ  บรษิทั แอก็ซ ์สตูดโิอ จาํกดั 

ส.ค. 2557 - ส.ค. 2558 กรรมการ บรษิทั จเีอม็เอม็ วนั ทวี ีจาํกดั 

ม.ีค. 2552 - ก.ค. 2558 กรรมการ บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ต.ค. 2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

2545 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 



 
 

ประวัติประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556600  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.3 หน้า 3/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.3 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

2532 - ก.ย. 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอ-ไทม ์มเีดยี จาํกดั 

2550 - ธ.ค. 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอ-ไทม ์ทราเวลิเลอร ์จาํกดั 

ส.ค. 2551 - ก.พ. 2552 รองประธานกรรมการ บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ก.พ. 2552 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

2538 - ม.ค. 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จเีอม็เอม็ ทวี ีจาํกดั 

2548 - 2550 กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

2545 - 2550 กรรมการบรหิาร บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

 

อาชีพหลกั   : กรรมการ / ผู้บริหารระดบัสงู 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

ทางตรง : 120 หุ้น (0%)  

ทางอ้อม : ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     

: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนในการเสนอ

ให้ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2559) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท             : เข้าร่วมประชมุจํานวน  7/10 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบริหารกลุม่     : เข้าร่วมประชมุจํานวน  10/12 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง    : เข้าร่วมประชมุจํานวน  1/1 ครัง้  

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559    : เข้าร่วมประชมุจํานวน  1/1 ครัง้ 


