
 
 

ประวัประวัติขติขอองกงกรรมการที่รรมการที่ครบกาํครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556644  

และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด จาํกัด  (มหาชน)(มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4.3 หนา้ 1/4 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4.3 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 7) 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ 

 

อายุ  68 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  13 พฤศจิกายน 2553 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ  10 ปี 5 เดือน  

(นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 
 13 ปี 5 เดือน  

(นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการบรษิัท (ซึง่ไม่เป็นผูบ้รหิาร)  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาตรี  :  รฐัศาสตรบณัฑติ (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

หลักสูตร รุ่นที ่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

Director Certification Program (DCP) 12 2554 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

ตาํแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง 

ก.ค. 2557 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

พ.ย. 2548 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาบรษิัท 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่  

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   - ไม่ม ี- 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 19 บรษิัท 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

5 มี.ค.2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดิจิสตรีม จาํกดั 

18 เม.ย.2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท จี เอส-วนั จาํกดั 
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ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

29 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท จีดีซี จาํกดั 

ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เสือติดปีก ครบั จาํกดั  

ธ.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอ็มจเีอ จาํกดั 

ธ.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เมจคิ ฟิลม์ จาํกดั 

พ.ย. 2553- ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอ-ไทม ์ทราเวิลเลอร ์จาํกดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง้ จาํกดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แกรมมี่ พบัลิชชิง่ เฮา้ส ์จาํกดั 

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดิจิตอล อารม์ส ์จาํกดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท มอร ์มิวสิค จาํกดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เกิดฟ้า จาํกดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีน ทอลก์ จาํกดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท รว่มฟ้า จาํกดั 

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ตรีนาคา จาํกดั 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แฟนทีวี จาํกดั 

ก.ค. 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท รว่มฟ้าเดยีวกนั จาํกดั 

28 ม.ค. 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ / เหรญัญิก มลูนิธิดาํรงชยัธรรม 

ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ย ูสตาร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน      

- - - 

ในบริษัทอื่น     

พ.ย. 2553 -  4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บรษิัท ดีทอลค์  จาํกดั (เสรจ็ชาํระบญัชี) 

พ.ย. 2553 – 29 มิ.ย. 2563 กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จาํกดั (เสรจ็ชาํระบญัช)ี 

พ.ย. 2553 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บรษิัท จี บรอดคาสท ์จาํกดั 

พ.ย. 2553 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม มวิสิค พบัลิชชิง่ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

5 มิ.ย.2560 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แซท จาํกดั 
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ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

ธ.ค. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บรษิัท จีอาร ์โวคอล สตดูิโอ จาํกดั 

พ.ย. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม ดจิติอล โดเมน จาํกดั 

พ.ย. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บรษิัท เอ็กซท์รอกาไนเซอร ์จาํกดั 

ต.ค. 2553 – 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บรษิัท เอ็กแซก็ท ์จาํกดั 

พ.ย. 2553 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส ์จาํกดั 

เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บรษิัท จดุตัง้ตน้ จาํกดั (เสรจ็ชาํระบญัชี) 

17 เม.ย. 2561 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บรษิัท ดิจิตอล เจน จาํกดั (เสรจ็ชาํระบญัช)ี 

พ.ย. 2553 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอ จาํกดั (เสรจ็ชาํระบญัช)ี 

ต.ค. 2553 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ บรษิัทเอช.วาย.อินฟินิท จาํกดั (เสรจ็ชาํระบญัช)ี 

พ.ย. 2553 -12 ม.ค.2561 กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จาํกดั (มหาชน) 

ต.ค. 2553 - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บรษิัท จเีอ็มเอ็ม ทีวี จาํกดั 

พ.ย. 2553 -12 ม.ค.2561 กรรมการ บรษิัท เอ-ไทม ์มเีดีย จาํกดั 

ธ.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 2560 ท่ีปรกึษา บรษิัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จาํกดั (มหาชน) 

ธ.ค. 2553 - 20 ต.ค. 2559 กรรมการ บรษิัท บลิส พบัลิชชิ่ง จาํกดั (เสรจ็ชาํระบญัชี) 

ต.ค. 2553 - 13 มิ.ย. 2559 กรรมการ บรษิัท โฮวย ูเซ็นทรลัเวิลด ์จาํกดั (เสรจ็ชาํระบญัช)ี 

พ.ย. 2553 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ บรษิัท รกัดี ทวีสขุ จาํกดั (เสรจ็ชาํระบญัช)ี 

ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ  บรษิัท เอ เจน อีเวน้ท ์เอเจนซี่ จาํกดั 

พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ บรษิัท แอ็กซ ์สตดูิโอ จาํกดั 

ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บรษิัท อิน พบัลิชชิ่ง จาํกดั 

ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส ์จาํกดั 

พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บรษิัท อิมเมจ พบัลิชชิ่ง จาํกดั 

พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร ์พบัลิชชิ่ง จาํกดั 

ธ.ค. 2553 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บรษิัท อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 

เม.ย. 2553 - 2557 กรรมการ บรษิัท อิมเมจ ออน แอร ์จาํกดั 
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด จาํกัด  (มหาชน)(มหาชน)  
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• กิจการอืน่ทีแ่ข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  

- ไม่มี – 

สาขาทีมี่ความเชี่ยวชาญ บรหิารธุรกิจ การบรหิารองคก์รและทรพัยากรบคุล กลยทุธ ์และการตลาด 

การลงทนุ การพฒันาธุรกิจใหม่ และการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ี

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ทางตรง :  ไม่ม ี 

 ณ 25 กุมภาพันธ ์2564 ทางออ้ม : ไม่ม ี
 

ความสัมพันธท์างครอบครัว ระหว่าง

กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

 - ไม่ม ี- 

  

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่ม ี- 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา คณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาและเห็นชอบตามขอ้เสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในการเสนอให ้นางสาวสวุิมล 

จึงโชตกิะพิศฐิ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ (ตามท่ีเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปี 2563 > ภายใตห้วัขอ้ การกาํกบัดแูลกิจการ > การสรรหา

และแต่งตัง้กรรมการบรษิัท (หนา้ 225 - 226 )) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 

 

ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2563 :  1 / 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั :  8 / 8 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน : 3 / 3 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 




