
(ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระที� 6) สิ�งที�สง่มาด้วย 4.3

ชื�อ – นามสกุล นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ 2545

ระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 16 ปี    9  เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น)

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง กรรมการบริษัท (ผู้ มีอํานาจลงนาม)

คุณวุฒทิางการศึกษา

ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์บณัฑิต (สื�อสารมวลชน) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� : สาขาวิชาเทคโนโลยีสื�อสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลกัสตูร รุ่นที� ปี พ.ศ. จดัอบรมโดย

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื�น:

- กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียนอื�น

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

ไมม่ี ไมม่ี

- กิจการอื�นที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน  (ดํารงตําแหนง่ปจัจุบัน : 3 แห่ง)

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

20 เม.ย.2561- ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท เช้นจ์2561 จํากดั

29 มี.ค.2561- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ �ง จํากดั

(เดิมชื�อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ �ง จํากดั)

7 ธ.ค.2560- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ �ง จํากดั

(เดิมชื�อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ �ง จํากดั)

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากดั

ประสบกาณ์ในการทาํงาน (ย้อนหลัง 5 ปี):

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

บริษัทจดทะเบียน

2552 - 27 ก.พ. 2562 กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)

ประวัติของกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2562

และถกูเสนอชื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จาํกัด (มหาชน)

16 กรกฎาคม 2545

ไมม่ี

ตาํแหน่ง

ตาํแหน่ง

ตาํแหน่ง

ตาํแหน่ง

สิ�งที�สง่มาด้วย 4.3 หน้า 7/12 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)



(ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระที� 6) สิ�งที�สง่มาด้วย 4.3

ประวัติของกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2562

และถกูเสนอชื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จาํกัด (มหาชน)

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

ม.ค. 2560 - 27 ก.พ. 2561 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)

พ.ค. 2555  - 27 ก.พ. 2561 กรรมการบริหารกลุม่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)

ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2559 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)

ก.พ. 2555 - ก.ค. 2557 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายธุรกิจสื�อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)

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

2532 - ก.พ. 2552 กรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)

ในบริษัทอื�น

21 ธ.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ �ง จํากดั

ส.ค. 2557 - 4 เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล จํากดั

2545 – 4 เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2543 – 4 เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั

2532 - 4 เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั

ส.ค. 2558 – 30 มี.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จํากดั

ต.ค. 2549 – 30 มี.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จํากดั

2539 -  30 มี.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จํากดั

มี.ค. 2555 – 29 มี.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีดีซี จํากดั

ก.พ. 2552 - 29 มีนาคม 2561 ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2547 – 29 มี.ค.2561 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จํากดั

พ.ย. 2538-29 มี.ค.2561 กรรมการ บริษัท ทีน ทอล์ก จํากดั

มี.ค. 2555 - 19 เม.ย.2560 กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ �ง จํากดั

ธ.ค. 2553 - ธ.ค. 2558 กรรมการ บริษัท บลสิ พบัลชิชิ�ง จํากดั (เลกิกิจการ)

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

มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท มีมิติ จํากดั

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

ส.ค. 2557 - ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั

มี.ค. 2552 - ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากดั (มหาชน)

2550 - ต.ค. 2557 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2545 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายธุรกิจ

จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายธุรกิจจีเอ็ม

เอ็ม แชนแนล ดิจิทลัทีวี  (เปลี�ยนชื�อสาย

ธุรกิจเป็น จีเอ็มเอ็ม มีเดีย)

ตาํแหน่ง

สิ�งที�สง่มาด้วย 4.3 หน้า 8/12 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)



(ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระที� 6) สิ�งที�สง่มาด้วย 4.3

ประวัติของกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2562

และถกูเสนอชื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จาํกัด (มหาชน)

ช่วงระยะเวลา ชื�อกิจการ

2532 - ก.ย. 2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั

มี.ค.2555 - 23 ก.ค.2557 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั

2550 - ธ.ค. 2554 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากดั

ส.ค. 2551 - ก.พ. 2552 รองประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2550 - ก.พ. 2552 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2538 - ม.ค. 2550 กรรมการผู้จดัการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั

2548 - 2550 กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2545 - 2550 กรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน)

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

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ

ทางอ้อม : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการรายอื�น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

ไมม่ี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

หมายเหต ุ:   
 \1

 ดํารงตําแหนง่กรรมการบริหารความเสี�ยง ถึงวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2562

 

                                  \2
 ดํารงตําแหนง่กรรมการบริหารกลุม่ ถึงวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2561 เนื�องจากมีการปรับโครงสร้างการจดัการใหม ่

                          ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2561

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนในการเสนอให้ นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีก

วาระหนึ�ง ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที�เปิดเผย

ไว้ในรายงานประจําปี 2561)

     - ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

มีความรู้และประสบการณ์เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษัทอยา่งเชี�ยวชาญ มีความสามารถในการ

บริหารธุรกิจ บริหารองค์กรและทรัพยากรบคุคล กลยทุธ์ และการตลาด

ทางตรง : 120 หุ้น (0%)

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

คณะกรรมการบริษัท :  4/5 ครั �ง

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง : 1/1 ครั �ง
\1

คณะกรรมการบริหารกลุม่ : 3/3 ครั �ง
\2

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตาํแหน่ง

สิ�งที�สง่มาด้วย 4.3 หน้า 9/12 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน)
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