
 
 

ประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556633  

และถูกเและถูกเสนอชื่สนอชื่ออแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษับริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)ท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.4 หน้า 1/3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.4 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ชื่อ – นามสกุล  นายภาวติ จิตรกร 

 

อายุ  45 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  28 เมษายน 2560 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  3 ปี (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

  6 ปี (นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการบริษัท (ซ่ึงเป็นผู้บริหาร) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  - ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบณัฑติ (Advertising) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

หลักสูตร รุ่นที่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ตาํแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง 

13 พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง 

13 พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

28 เม.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

1 ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 

26 ก.พ. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารกลุ่ม 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  - ไม่ม ี- 

• กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 6 แห่ง 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

เม.ย. 2561- ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท SIX Network จาํกดั 



 
 

ประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556633  

และถูกเและถูกเสนอชื่สนอชื่ออแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษับริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)ท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.4 หน้า 2/3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.4 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

21 พ.ค.2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กงัโฮ สตดูิโอ จาํกดั 

21 พ.ค.2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บราโว่ สตดูิโอ จํากดั 

18 เม.ย.2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตดูิโอ จาํกดั 

18 เม.ย.2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จํากดั 

28 มี.ค.2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ท่ีฟ้า สตดูิโอ จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงาน (ย้อนหลงัอย่างน้อย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน 

ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) 

ในบริษัทอื่น 

10 เม.ย.2561- 2 มี.ค.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จํากดั 

18 เม.ย.2561 - 5 มี.ค.2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จาํกดั 

19 เม.ย.2560 - 5 มิ.ย.2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั 

2554 - 2558 Managing Director Ogilvy and Mather Advertising 

2551 - 2554 Managing Partner Ogilvy and Mather Advertising 

2546 - 2551 Business Director Ogilvy and Mather Advertising 

2545 - 2546 Group Account Director Grey Worldwide Thailand 

2543 - 2545 Account Director DY&R Thailand 

2540 - 2543 Account Manager Grey Worldwide Thailand 

2538 - 2540 Account Executive Grey Worldwide Thailand 

• กิจการอื่นที่แข่งขนั/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัฯ ที่อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ :  

- ไม่มี - 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทอยา่งเชีย่วชาญ (สามารถให้

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจได้เป็นอยา่งด)ี กลยทุธ์ การตลาด 

การบริหารองค์กร และทรัพยากรบคุคล  การลงทนุ การพฒันาธุรกิจใหม่ การ

 

 



 
 

ประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556633  

และถูกเและถูกเสนอชื่สนอชื่ออแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษับริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)ท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.4 หน้า 3/3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.4 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่ม ี-  

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง

กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

- ไม่ม ี- 

 
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่ม ี- 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ   

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนในการเสนอให้ นายภาวิต จติรกร กลบัเข้าดาํรง

ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษัทฯ (ตามท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจาํปี 2562 ภายใต้หวัข้อ

การกํากบัดแูลกจิการ > การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 

 

ประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2562 :  1 / 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริษัท :  4 / 4 ครัง้ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการและจริยธรรมธุรกจิ : 1 / 2 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : 1 / 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม : 11 / 11 ครัง้ 

 
 
 


