(ข้ อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.4

ประวัตขิ องกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2561
และถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล

 นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์

อายุ

 46 ปี

สัญชาติ

 ไทย

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ

 24 มิถนุ ายน 2558

ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

 2 ปี 10 เดือน 3 วัน
(นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
 กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาตรี
• เนติบณ
ั ฑิตไทย (2537)
• ปริ ญญาโท

: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: เนติบณ
ั ฑิตยสภา
: นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริ สเทิล สหราชอาณาจักร

ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสูตร

รุ่ นที่

ปี พ.ศ.

จัดอบรมโดย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ตําแหน่ งงานในบริษัทฯ ณ ปั จจุบัน
ช่ วงระยะเวลา
24 มิ.ย. 2558-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ชื่อกิจการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
กํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น

• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่ มี
• กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 2 บริ ษัท
ช่ วงระยะเวลา
เม.ย.2560 - ปั จจุบนั
4 พ.ย. 2558 - ปั จจุบนั
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4.4

ตําแหน่ ง
ทนายความหุ้นส่วน / กรรมการ
บริ ษัท
กรรมการบริษัท
หน้ า 1/3

ชื่อกิจการ
บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
บริ ษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.4

ประวัตขิ องกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2561
และถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ การทํางาน (ย้ อนหลังอย่างน้ อย 5 ปี )
ช่ วงระยะเวลา
บริษัทจดทะเบียน
2551 - 2556

ตําแหน่ ง
Senior Vice President, ฝ่ าย
กฎหมาย

ชื่อกิจการ
บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
(มหาชน)

ในบริษัทอื่น
2 ก.พ. 2559 -เม.ย.2560

กรรมการบริษัท

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด

ก.ค. 2556 – เม.ย.2560

ทนายความหุ้นส่วน

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด

• กิจการอื่นที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ :
-

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว

• การมีส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือ
ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา :
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจํา
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

-ไม่เป็ น-ที่ปรึกษากฎหมาย-*

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
สาขาที่มคี วามเชี่ยวชาญ

กฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

-ไม่ม-ี

ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่ าง
ไม่มี
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่ อย
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
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ไม่มี

หน้ า 2/3

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.4

ประวัตขิ องกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2561
และถูกเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระตามที่กําหนดไว้ ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัทฯ (ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี 2560)
ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 : 1/2 ครัง้
คณะกรรมการบริ ษัท : 7/10 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/5 ครัง้
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ : 1/1 ครัง้

*ในปี 2560 บริษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ มีการจ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายให้ กบั บจก.วีระวงค์ฯ = 629,487 บาท
(นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ เป็ นกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม ใน บจก.วีระวงค์ฯ ทังนี
้ ้ ค่าบริ การวิชาชีพทีบ่ ริ ษัทฯ จ่ายให้ แก่ บจก.วีระวงค์ฯ
ตังแต่
้ ปี 2559 – 2560 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 18.56 ล้ านบาท (ปี 2559 = 17.93 ล้ านบาท และปี 2560 = 0.63 ล้ านบาท)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เปิ ดเผยความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องของการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษา
กฎหมายของ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็ นการเพิ่มเติม ดังนี ้
(ก) กรรมการที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือการให้ บริการทางวิชาชีพ : นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ (ปั จจุบนั ดํารง
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ)
(ข) ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือการให้ บริการทางวิชาชีพ : บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด เป็ น
ที่ปรึกษากฎหมายให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ โดยนางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผู้มีอํานาจใน
บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
(ค) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงเสนอแต่ งตัง้ บุคคลดังกล่ าวเป็ นกรรมการอิสระ : นางวีระนุชเป็ นผู้มีประสบการณ์
และมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี มีความเป็ นมืออาชีพในการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายที่ได้ รับการยอมรับ
โดยทัว่ ไป สามารถให้ ความเห็นและข้ อแนะนําทางกฎหมายที่เป้นประโยชน์กบั บริ ษัทตลอดมา ทําให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ
สามารถดําเนินไปได้ อย่างราบรื่ น เหมาะสมและไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่ งตัง้ บุคคลดังกล่ าวเป็ นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นบั
รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้ เสีย คือ นางวีระนุช ได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้ วมีความเห็นเป็ น
เอกฉันท์วา่ การให้ บริ การวิชาชีพดังกล่าว มิได้ มีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้ าทีแ่ ละการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระในฐานะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนางวีระนุช ซึง่ นางวีระนุชได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซือ่ สัตย์สจุ ริต รวมทังได้
้ มีการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งที่ผา่ นมา
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

