
 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.4 หน้า 1/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.4 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ชื่อ – นามสกุล  นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ 

 

อายุ  46 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  24 มิถนุายน 2558 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ปี 10 เดือน 3 วนั  

(นบัถึงวนัประชมุผู้ถือหุ้น) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

 • ปริญญาตรี   : นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) , จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 • เนติบณัฑิตไทย (2537)  : เนติบณัฑิตยสภา  

 • ปริญญาโท    : นิติศาสตรมหาบณัฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลยับริสเทิล  สหราชอาณาจกัร  

ประวัติการฝึกอบรม  

หลักสูตร รุ่นที่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

ตาํแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา  ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

24 มิ.ย. 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

กํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธรุกิจ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไม่มี 

• กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 2 บริษัท  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

เม.ย.2560 - ปัจจบุนั ทนายความหุ้นสว่น / กรรมการ

บริษัท 

บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 

4 พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556611  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.4 หน้า 2/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.4 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา  ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน    

2551 - 2556 Senior Vice President, ฝ่าย

กฎหมาย 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

ในบริษัทอื่น   

2 ก.พ. 2559 -เม.ย.2560 กรรมการบริษัท บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 

ก.ค. 2556 – เม.ย.2560 ทนายความหุ้นสว่น บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 

• กิจการอื่นที่แข่งขนั/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  

- ไมม่ีการดาํรงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

• การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :  

เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา 

-ไมเ่ป็น- 

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) -ท่ีปรึกษากฎหมาย-* 

มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ -ไมม่-ี 

  

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ กฎหมาย และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 
 

ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง

กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

ไมม่ี 

 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ี  
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และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

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

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.4 หน้า 3/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.4 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นางวีระนชุ ธรรมาวรานุคปุต์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระตามท่ีกําหนดไว้ใน

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2560) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 

ประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2560 :  1/2 ครัง้ 

คณะกรรมการบริษัท :  7/10 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/5 ครัง้ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ : 1/1 ครัง้ 
 

*ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มกีารจา่ยคา่ท่ีปรึกษากฎหมายให้กบั บจก.วีระวงค์ฯ = 629,487 บาท  

(นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ใน บจก.วีระวงค์ฯ  ทัง้นี ้คา่บริการวชิาชีพท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก ่บจก.วีระวงค์ฯ 

ตัง้แตปี่ 2559 – 2560 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 18.56 ล้านบาท (ปี 2559 = 17.93 ล้านบาท และปี 2560 = 0.63 ล้านบาท)  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปิดเผยความเห็นคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองของการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายของ  นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็นการเพ่ิมเติม ดงันี ้

(ก) กรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ (ปัจจบุนัดํารง

ตําแหนง่ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ) 

(ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั เป็น

ท่ีปรึกษากฎหมายให้กบับริษัทและบริษัทในเครือ โดยนางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการผู้มีอํานาจใน

บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั  

(ค) เหตุผลและความจาํเป็นที่ยงัคงเสนอแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นางวีระนชุเป็นผู้มีประสบการณ์

และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี มีความเป็นมืออาชีพในการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายท่ีได้รับการยอมรับ

โดยทัว่ไป สามารถให้ความเห็นและข้อแนะนําทางกฎหมายท่ีเปน้ประโยชน์กบับริษัทตลอดมา ทําให้ธุรกิจของบริษัทฯ 

สามารถดําเนินไปได้อยา่งราบร่ืน เหมาะสมและไมข่ดัตอ่กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(ง) ความเหน็ของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัท (โดยไมน่บั

รวมกรรมการท่ีมสีว่นได้เสยี คือ นางวรีะนชุ ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ แล้วมคีวามเห็นเป็น

เอกฉนัท์วา่ การให้บริการวิชาชีพดงักลา่ว มิได้มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระในฐานะ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนางวีระนชุ ซึง่นางวีระนชุได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั

และความซือ่สตัย์สจุริต รวมทัง้ได้มีการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มตคิณะกรรมการ 

ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาในการดาํรงตําแหนง่ท่ีผา่นมา 

 




