
(ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระที� 6) สิ�งที�สง่มาด้วย 4.2

ชื�อ – นามสกุล นายชนิตร ชาญชยัณรงค์

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ 2558

ระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี    5     เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น)

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒทิางการศึกษา

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟา้ Purdue University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟา้  Purdue University สหรัฐอเมริกา  

Chartered Financial Analyst  (CFA), CFA Institute  สหรัฐอเมริกา (2544)

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลกัสตูร รุ่นที� ปี พ.ศ. จดัอบรมโดย

Director Certification Program (DCP) 52 2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)

ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 19 2557 สถาบนัข้าราชการฝ่ายตลุาการ ศาลยตุิธรรม

Advanced Management Program (AMP) 185 2556 Harvard Business School, Harvard University 

สหรัฐอเมริกา

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกั

บริหารระดบัสงู  (ปศส. 9)

9 2554 สถาบนัพระปกเกล้า

ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

(วตท.)

2 2549 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื�น:

 -  กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียนอื�น  (ดํารงตําแหน่งปัจจุบัน : 2 แห่ง)

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)

พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)

 -  กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  (ดํารงตําแหน่งปัจจุบัน : 2 แห่ง)

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี � อินเวสท์เตอร์ส จํากดั

2559 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส กลุม่เซ็นทรัล

และถกูเสนอชื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

ตาํแหน่ง

ตาํแหน่ง

ประวัติของกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2562

   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จาํกัด (มหาชน)

ตาํแหน่ง

13 พฤศจิกายน 2558

สิ�งที�สง่มาด้วย 4.2 หน้า 4/12 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)



(ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระที� 6) สิ�งที�สง่มาด้วย 4.2

และถกูเสนอชื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

ประวัติของกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2562

   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จาํกัด (มหาชน)

ประสบกาณ์ในการทาํงาน (ย้อนหลัง 5 ปี):

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน)

ในบริษัทอื�น

พ.ค. 2558 - พ.ย. 2559 ที�ปรึกษา บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จํากดั

เม.ย. 2558 - ก.ค. 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

เม.ย. 2544 - พ.ค. 2559 กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.อินโฟ มีเดีย จํากดั

พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559 ที�ปรึกษาอาวโุส บริษัท เดอะควอนท์กรุ๊ป จํากดั

ก.พ. 2557 - ก.พ. 2558 รองผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ก.พ. 2549 - ก.พ. 2557 ผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ก.พ. 2549 - มิ.ย. 2554 ผู้ช่วยผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

พ.ย. 2547 - ธ.ค. 2548 ที�ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

•   กิจการอื�นที�แข่งขัน/เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัทที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

• การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา :

-ไมเ่ป็น-

-ไมเ่ป็น-

-ไมม่ี-

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการรายอื�น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

ไมม่ี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

1. เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือน

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย)

3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที�ได้อยา่งเป็นอิสระ

การบญัชีและการเงิน การบริหารองค์กรและทรัพยากรบคุล การลงทนุ    การพฒันาธุรกิจใหม ่การ

กํากบัดแูลกิจการที�ดี  การบริหารความเสี�ยง และ กฎ ระเบียบของ ตลท. หรือหนว่ยงานกํากบัอื�นๆ

ตาํแหน่ง

     - ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

ไมม่ี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนในการเสนอให้ นายชนิตร ชาญชยัณรงค์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระ

หนึ�ง และมีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยสามารถให้

ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ 

(ตามที�เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2561)

สิ�งที�สง่มาด้วย 4.2 หน้า 5/12 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)



(ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระที� 6) สิ�งที�สง่มาด้วย 4.2

และถกูเสนอชื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

ประวัติของกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2562

   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จาํกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 ประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2561 :  1/1 ครั �ง

คณะกรรมการบริษัท :  5/5 ครั �ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั �ง

สิ�งที�สง่มาด้วย 4.2 หน้า 6/12 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)




