
 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.3 หน้า 1/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.3 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ชื่อ – นามสกุล  นายสุวทิย์ มาไพศาลสนิ 

 

อายุ  59 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  29 เมษายน 2558 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  3 ปี (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

 - ปริญญาตรี  :  เศรษฐศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 - ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประวัติการฝึกอบรม  

หลักสูตร รุ่นที่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

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

Audit Committee Program 37 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตาํแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา  ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

13 พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

13 พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

13 พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

29 เม.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  จํานวน 2 บริษัท 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.3 หน้า 2/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.3 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

• กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 1 บริษัท  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา  ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน       

3 เม.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

ในบริษัทอื่น     

2554 - 2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั 

2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ภทัร จํากดั 

2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

26 มิ.ย. 2545 - 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

6 ก.พ. 2544 - 25 มิ.ย. 2545 กรรมการ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

2543 - 2545 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ ภทัร จํากดั 

• กิจการอืน่ที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

• การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :  

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ -ไมม่-ี 

 

 

 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.3 หน้า 3/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.3 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ การบญัชีและการเงิน การบริหารองค์กรและทรัพยากรบคุล การลงทนุ              

การพฒันาธุรกิจใหม ่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการบริหารความเสีย่ง 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี   

 ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง

กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

ไมม่ี 

  

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ี  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณ ะก รรม ก ารบ ริษั ท ได้ พิ จารณ าและเห็ น ชอบ ตาม ข้อ เสน อ ขอ ง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายสุวิทย์  

มาไพศาลสิน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมี

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ  (ตามท่ีเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี 2560) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 

ประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2560 :  2/2 ครัง้ 

คณะกรรมการบริษัท :  9/10 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครัง้ 

คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน : 2/2 ครัง้ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ : 1/1 ครัง้ 

 

 

 

 




