
 
 

ปรประวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแะวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประจาํประจาํปี ปี 22556644  

และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัษัทอีกวาระหน่ึทอีกวาระหน่ึง ง   

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

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4.1 หนา้ 1/3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4.1 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 7) 

ชื่อ – นามสกุล  นายสุวทิย ์มาไพศาลสนิ 

 

อายุ  62 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 เมษายน 2558 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ  6 ปี (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

  9 ปี (นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตั้ง  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาตรี  :  เศรษฐศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท :  บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

หลักสูตร รุ่นที ่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

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

Audit Committee Program 37 2554 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ตาํแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง 

13 พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

13 พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 

13 พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

29 เม.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่  

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  จาํนวน 2 บรษิัท 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)  

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 

 



 
 

ปรประวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแะวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประจาํประจาํปี ปี 22556644  

และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัษัทอีกวาระหน่ึทอีกวาระหน่ึง ง   

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

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4.1 หนา้ 2/3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 
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• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 2 แห่ง  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

3 ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อลัฟ่า แอบโซลทู จาํกดั 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เคเคพี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน  

3 เม.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิัท สธุากญัจน ์จาํกดั (มหาชน) 

2554 - 2555 
ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

2552 - 2555 กรรมการอิสระ บรษิัท บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

2546 - 2552 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท หลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

ในบริษัทอื่น 

2554 - 2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิัท สธุากญัจน ์จาํกดั 

2555 - 2557 ประธานกรรมการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ภทัร จาํกดั 

2555 - 2557 ประธานกรรมการ บรษิัทหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกดั 

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

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

2543 - 2545 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลินช ์ภทัร จาํกดั 
 

• กิจการอืน่ทีแ่ข่งขนั/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัฯ ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ :  

- ไม่มี – 

• การมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ /บริษัทใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั

หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา :  

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ -ไม่เป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 



 
 

ปรประวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแะวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประจาํประจาํปี ปี 22556644  

และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัษัทอีกวาระหน่ึทอีกวาระหน่ึง ง   

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

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4.1 หนา้ 3/3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 
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สาขาทีมี่ความเชี่ยวชาญ การบัญชีและการเงิน การบริหารองคก์รและทรพัยากรบุคล การลงทุน การพัฒนา

ธุรกิจใหม่ การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และการบรหิารความเส่ียง 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : 

 ณ 25 กุมภาพันธ ์2564 

ทางตรง : - ไม่ม ี- 

ทางออ้ม : - ไม่ม ี- 
 

ความสัมพันธท์างครอบครัว ระหว่าง

กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่ม ี- 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายสุวิทย ์มาไพศาลสิน กลับเข้าดํารง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามท่ี

กาํหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ  (ตามท่ีเปิดเผย

ไวใ้นรายงานประจาํปี 2563 > ภายใตห้วัขอ้ การกาํกับดูแลกิจการ > การสรรหาและ

แต่งตัง้กรรมการบรษิัท (หนา้ 225 - 226 )) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 

 

ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2563 :  1/1 ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั :         8/8 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ :   5/5 ครัง้ 

คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน : 3/3 ครัง้ 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธุรกจิ :       2/2 ครัง้ 

 




