
 
 

ปรประวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแะวัติของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556633  

และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง กเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

บบริษัทริษัท  จีจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)กัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.1 หน้า 1/4 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ชื่อ – นามสกุล  นายไพบูลย์ ดาํรงชัยธรรม 

 

อายุ  70 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  25 มีนาคม 2537 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  26 ปี 1 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

  29 ปี 1 เดือน  

(นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการบริษัท (ซ่ึงไม่เป็นผู้บริหาร) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาเอก :  บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกติตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัคริสเตยีน 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

หลักสูตร รุ่นที่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

Broadcasting Executive Forum 1 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ตาํแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง 

2551 - ปัจจบุนั ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 

2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  - ไม่ม ี- 

• กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 10 แห่ง  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

 21 ธ.ค.2562 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากดั 

11 เม.ย.2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั 

12 ม.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 
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และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง กเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.1 หน้า 2/4 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

7 ธ.ค.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากดั 

31 พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั  บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดยีวกนั จาํกดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จํากดั 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จํากดั 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จํากดั 

2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ผู้ก่อตัง้ มลูนิธิดํารงชยัธรรม 

2530 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงาน (ย้อนหลงัอย่างน้อย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน  

ก.ค. 2554 - 13 ก.ค. 2557 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่ จํากดั (มหาชน) 

2548 - ก.ค. 2554 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากดั (มหาชน) 

2541 - 2551 ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่ จํากดั (มหาชน) 

ในบริษัทอื่น 

21 ธ.ค.2560 - 20 ธ.ค.2562 ประธานกรรมการบริษทั บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากดั 

พ.ย. 2554 - 4 ธ.ค.2562 ประธานกรรมการบริษทั บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซเีจ โอ ช้อปปิง้ จํากดั 

เม.ย. 2558 – 12 ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท จดุตัง้ต้น จาํกดั(ชาํระบญัชี 12 กย 62) 

2552 - 26 ธ.ค.2561 รองประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากดั  (เลิกกิจการ) 

2545 - 12 พ.ย.2561 กรรมการ 
บริษัทเอช.วาย.อินฟินิท จาํกดั 

(เดมิชื่อ บริษัท โฮวย ูจาํกดั)  (เสร็จชาํระบญัชี) 

2551 - 30 มิ.ย. 60 ประธานท่ีปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 

มี.ค. 2555 - ก.ย. 2555 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั 

2548 - 2552 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 

2545 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 
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และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง กเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

บบริษัทริษัท  จีจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)กัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.1 หน้า 3/4 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

2550 - 2551 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2550 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 

2545 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 

 

• กิจการอืน่ที่แข่งขนั/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  

- ไม่มี - 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเชี่ยวชาญ (สามารถ

ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี) บัญชีและ

การเงิน กลยุทธ์ การตลาด การบริหารองค์กร และทรัพยากรบุคคล  การลงทุน 

การพฒันาธุรกิจใหม่ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการบริหารความเส่ียง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 

 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563  

ทางตรง : 392,834,599 หุ้น (คดิเป็น 47.91%) 

ทางอ้อม : ถือหุ้นโดยบตุรท่ีบรรลนิุติภาวะ แต่รายงานเป็น Concert Party ดงันี ้

              : 9,308,200 หุ้น (คิดเป็น 1.135%)(นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม) 

 : 9,000,000 หุ้น (คิดเป็น 1.09%) (นายระฟ้า ดาํรงชยัธรรม) 

 : 7,969,872 หุ้น (คิดเป็น 0.97%) (นางสาวอิงฟ้า ดํารงชยัธรรม) 

 : 7,969,873 หุ้น (คิดเป็น 0.97%) (นางสาวฟ้าฉาย ดํารงชยัธรรม) 

              :  421,200 หุ้น (คิดเป็น 0.05%) (บริษัท เกิดฟ้า จํากดั*) 
 

*  นายไพบูลย์ ดํารงชยัธรรม เป็นประธานกรรมการ (กรรมการผูมี้

อํานาจลงนามผูกพนั) ในบริษัท เกิดฟ้า จํากดั และบตุรทัง้ 4 คน 

ถือหุน้รวมกนั 100% ในบริษัท เกิดฟ้า จํากดั  

สรุปการถือหุ้นรวมทัง้สิน้ จํานวน 427,503,744 หุ้น (คดิเป็น 52.14%) ของ

หุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดจํานวน 819,949,729 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง

กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

เป็นบิดาของ นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม (กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)  ผู้บริหาร

และ ผู้ ถือหุ้นใหญ่) นายระฟ้า ดาํรงชยัธรรม (ผู้ ถือหุ้นใหญ่) นางสาวอิงฟ้า ดาํรง

ชยัธรรม (ผู้ ถือหุ้นใหญ่) และ นางสาวฟ้าฉาย ดาํรงชยัธรรม (ผู้ ถือหุ้นใหญ่) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่ม ี- 
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และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง กเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง   

บบริษัทริษัท  จีจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)กัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.1 หน้า 4/4 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายไพบูลย์ ดํารงชยัธรรม กลับ

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณ ฑ์และ

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

2562 ภายใต้หัวข้อ การกํากับดูแลกิจการ > การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ

บริษัท) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 

 

ประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2562 :  1/1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริษทั :  4/4 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


