
 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูและถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง กเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.2 หน้า 1/4 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.2 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ 

 

อายุ  65 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  13 พฤศจิกายน 2553 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  7 ปี 5 เดือน 14 วนั  

 (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการบริษัท (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  :  รัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยม) 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลักสูตร รุ่นที่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

Director Certification Program (DCP) 12 2544 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตาํแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา  ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

ก.ค. 2557 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั กรรมการ (ผูม้อีาํนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

พ.ย. 2548 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษาบรษิทั บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไมม่ ี

• กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 30 บริษัท  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

5 มิ.ย.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั 

ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสอืติดปีก ครับ จํากดั  

เม.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั 

ธ.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จํากดั 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูและถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง กเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.2 หน้า 2/4 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.2 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

ธ.ค. 2553 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน)  

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

ธ.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จํากดั 

พ.ย.2553- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิช่ิง อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง้ จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค  จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พบัลชิช่ิง เฮ้าส์ จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มีฟา้ จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลบั จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอ จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จํากดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดจิิตอล โดเมน จํากดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสคิ จํากดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โฮวย ูจํากดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกิดฟา้ จํากดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีน ทอล์ก จํากดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมฟา้ จํากดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จํากดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็กแซก็ท์ จํากดั 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จํากดั 

ก.ค. 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมฟา้เดยีวกนั จํากดั 

28 ม.ค. 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ / เหรัญญิก มลูนิธิดํารงชยัธรรม 

ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ย ูสตาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูและถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง กเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.2 หน้า 3/4 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.2 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา  ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน       

- - - 

ในบริษัทอื่น     

พ.ย. 2553 -12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 

ต.ค. 2553 - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั 

พ.ย. 2553 -12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มเีดีย จํากดั 

พ.ย. 2553 - เสร็จชําระบญัชี กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสขุ จํากดั 

ธ.ค. 2553 - ธ.ค. 2558 กรรมการ บริษัท บลสิ พบัลชิช่ิง จํากดั (เลกิกิจการ) 

ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2558 กรรมการ บริษัท โฮวย ูเซ็นทรัลเวิลด์ จํากดั (เลกิกิจการ) 

ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ  บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จํากดั 

พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จํากดั 

ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิน พบัลชิช่ิง จํากดั 

ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จํากดั 

พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิมเมจ พบัลชิช่ิง จํากดั 

พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พบัลชิช่ิง จํากดั 

ธ.ค. 2553 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2553 - 2557 กรรมการ บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จํากดั 

• กิจการอืน่ที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  

-    ดํารงตาํแหนง่กรรมการในบริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการสง่เสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม 

(Social Enterprise) โดยบริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั ถือหุ้นใน บริษัท เสอืติดปีกครับ จํากดั ในสดัสว่น 50% โดยบริษัท เสอื

ติดปีกครับ จํากดั มีการผลติรายการโทรทศัน์ ซึง่เป็นการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักิจการของบริษัท ทัง้นี ้

ในปี 2559 บริษัท เสอืติดปีกครับ จํากดั ได้นําเสนอรายการโทรทศัน์เพ่ือช่วยสนบัสนนุธุรกิจ Startup ของคนรุ่นใหมใ่น

สงัคม โดยนางสาวสวุิมล จงึโชตกิะพิศิฐ ได้ดาํรงตําแหนง่กรรมการและถือหุ้นจํานวน 1 หุ้นในบริษัท เสอืติดปีกครับ 

จํากดั ดงักลา่วด้วย 

 

 

 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูและถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง กเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.2 หน้า 4/4 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.2 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ การบริหารองค์กรและทรัพยากรบคุล กลยทุธ์ และการตลาด 

การลงทนุ การพฒันาธุรกิจใหม ่และการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี   

 ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง

กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

ไมม่ี 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ ี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนในการเสนอให้ นางสาวสวุิมล 

จึงโชตกิะพิศฐิ กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามท่ีเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปี 2560) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 

ประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2560 :  2/2 ครัง้ 

คณะกรรมการบริษัท :  10/10 ครัง้ 

คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน : 1/2 ครัง้ 

 

 

 

 




