
 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.1 หน้า 1/4 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวบุษบา ดาวเรือง 

 

อายุ  65 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  25 มีนาคม 2537 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  23 ปี 1 เดือน 2 วนั(นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการบริษัท (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  :  ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลักสูตร รุ่นที่ ปี พ.ศ.  จัดอบรมโดย 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี  ไมม่ี 

 ตาํแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา  ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

13 พ.ค. 2560 - 

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

ก.พ. 2555 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

มี.ค. 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไมม่ ี

• กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 27 บริษัท  



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.1 หน้า 2/4 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

19 เม.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิง้ จํากดั 

21 ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพน่ จํากดั 

15 ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สวสัดีทวีสขุ จํากดั 

15 ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสยีงดีทวีสขุ จํากดั 

15 ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นาดาว บางกอก จํากดั 

14 ธ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั 

27 พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท งานดีทวีสขุ จํากดั 

ก.ค. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จํากดั 

ต.ค. 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีดีซี จํากดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตดูิโอ จํากดั 

ก.พ. 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนส คลบั จํากดั 

ก.ค. 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จํากดั 

เม.ย. 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั 

เม.ย. 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จํากดั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จํากดั 

ก.ค. 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จํากดั 

พ.ค. 2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง้ จํากดั 

ส.ค. 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มีฟา้ จํากดั 

ธ.ค. 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดจิิตอล โดเมน จํากดั 

พ.ย. 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จํากดั 

พ.ย. 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จํากดั 

พ.ย. 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พบัลชิช่ิง เฮ้าส์ จํากดั 

ส.ค. 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิช่ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ม.ค. 2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอ จํากดั 

ส.ค. 2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จํากดั 

พ.ย. 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสคิ จํากดั 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.1 หน้า 3/4 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

ก.ย. 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา  ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน       

2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

2552 - ก.พ. 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

ในบริษัทอื่น     

ส.ค. 2558 -7 ธ,ค.2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั 

ส.ค. 2558 - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มเีดีย จํากดั 

ส.ค. 2558 - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั 

2558  - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดยี จํากดั (มหาชน) 

ก.ย. 2556  - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั 

พ.ค. 2553 - 2 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จํากดั 

ก.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท เอ็กแซก็ท์ ซีเนริโอ จํากดั 

ก.ย. 2556 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั 

21 ก.ค.2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

ก.ย. 2558 - 3 มี.ค. 2560 กรรมการ บริษัท มีมิติ จํากดั 

ก.ย. 2547 - เสร็จชําระบญัชี กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสขุ จํากดั 

พ.ย. 2541 - เสร็จชําระบญัชี กรรมการ บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จํากดั 

ก.ค. 2548 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากดั (มหาชน) 

2546 - 2551 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท /  

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 

• กิจการอืน่ที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

 

 

 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.1 หน้า 4/4 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ 
มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มคีวามสามารถในการ

บริหารธุรกิจ บริหารองค์กรและทรัพยากรบคุคล กลยทุธ์ และการตลาด 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ทางตรง :  จํานวน 1,150,120  หุ้น (คิดเป็น 0.14%)    

 ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทางอ้อม : คูส่มรส นายสนัติสขุ จงมัน่คง จํานวน 600,120 หุ้น (คิดเป็น 

0.07%) 

  สรุปรวมการถือหุ้นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 59 จํานวน 1,750,240 หุ้น 

(คิดเป็น 0.21%)ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดจํานวน 819,949,729 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง

กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

ไมม่ี 

  

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ี  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนในการเสนอให้ นางสาวบษุบา 

ดาวเรือง กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามท่ีเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปี 2560) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 

ประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2560 :  2/2 ครัง้ 

คณะกรรมการบริษัท :  10/10 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง : 2/2 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารกลุม่ : 11/11 ครัง้ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ : -/- ครัง้ 

 

 

 

 




