
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)     

ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง อายุ สัดสวน
 ( ป ) การถือหุน ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

( รอยละ )

1 นายไพบูลย  ดํารงชัยธรรม 53 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) -         2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2526 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากัด (มหาชน)

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2 นางสายทิพย  มนตรีกุล ณ อยุธยา 46 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต  -         2545 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

(สาขาสื่อสารมวลชน) 2532 -  ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ-ไทม  มีเดีย  จํากัด

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย บริษัท เรดิโอ  คอนเซ็ป  จํากัด

บริษัท แกรมมี่เทเลวิชั่น  จํากัด

บริษัท มาสเตอรเพลน  จํากัด

3 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 36 ปริญญาตรี B.A. (COMMUNICATION & THEATRE)   -         2545 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

BOSTON COLLEGE  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2534 -  ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็กแซ็กท  จํากัด

ปริญญาโท M.S.(BROADCASTING)
BOSTON UNIVERSITY  ประเทศสหรัฐอเมริกา

4 นายภญิโญ  รูธรรม 45 ปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต -         2545 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2538 -  ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีนทอลก  จํากัด

5 นายคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา 40 ปริญญาตรี Communication Art -         2545 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

Otis Person School of Design Los Angeles 2530 -  ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมเมจ พับลิชซิ่ง  จํากัด

ประเทศสหรัฐอเมริกา

6 นางสาวพิไลวรรณ  บุณลน 43 ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต -         2545 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2539 -  ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท แมส มอนิเตอร  จํากัด
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7 นางจุไรรัตน  อุณหกะ 37 ปรญิญาตรี บญัชีบัณฑิต -         2545 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากัด (มหาชน)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2543 - 2544 รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานโครงการพิเศษ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2542 - 2543 กรรมการผูจัดการ บริษัท ชินนี่ดอทคอม จํากัด (บริษัทในเครือ บมจ.ชิน คอรปอเรชั่น)

อื่นๆ - D.B.A Course Work - Joint Doctoral Program 2541 - 2542 รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานบริหารการลงทุน บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2538 -2541 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ - การเงิน บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)

- Advance Management Program 2534 - 2537 ผูจัดการอาวุโส สํานักวางแผนการเงินและงบประมาณ บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)

University of  Pennsylvania 2531 - 2533 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร จํากัด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2528 - 2530 ผูสอบบัญชี สํานักงาน เคพีเอ็มจี พีทมารวิค สุธี

8 นายประเสริฐ  ศิริจงมีชัย 41 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต -         2545 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ (สายงานบัญชีการเงิน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากัด (มหาชน)

2540 - 2544 ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

2537 - 2540 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด

9 นายไชย   ณ ศีลวันต 44 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต -         2545  -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

2542  -  ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากัด (มหาชน)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 2538  –  ปจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  และ

มหาวิทยาลัย เพนซลิวาเนีย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2527 – 2538 ผูอํานวยการฝายธุรกิจโครงการ ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)
2526 ธนาคารเชสแมนฮาตตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

10 นายวาณิช  จรุงกิจอนันต 54 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ) -         2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ) 2521 - ปจจุบัน นักเขียนอิสระ

มหาวิทยาลัย แคลิฟอรเนีย ลองบชี

ประเทศสหรัฐอเมริกา
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11 นายเดช  บุลสุข 52 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี -         2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

2545  -  ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากัด (มหาชน)

2527 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลด ประเทศไทย)

12 นางสาวสุเนตรา  แสงรตันกูล 37 ปรญิญาตรี บญัชีบัณฑิต -         2545 - ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากัด (มหาชน)

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชี - การเงิน) 2539 - 2543 รักษาการผูจัดการฝาย   ฝายกํากับและควบคุมภายใน บริษัทหลักทรัพยกองทุนรวม จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2536 - 2538 ที่ปรึกษาอาวุโส (พัฒนาระบบงาน) Coopers & Lybrand  Associates Co., Ltd.

2533 - 2535 ผูตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท น้ํามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด

2530 - 2532 ผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส สํานักงาน เคพีเอ็มจี พีทมารวิค สุธี

13 นายสมโรจน  วสุพงศโสธร 37 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต  -         2545 - ปจจุบัน ผูบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2536 - ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

2531 - 2535 Producer รายการโทรทัศน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากัด (มหาชน)

14 นางสาวนภาพรรณ  ปยะพงศสิริ 36 ปริญญาตรี B.A.(ART) -         2545 - ปจจุบัน ผูบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

Carleton ประเทศแคนนาดา 2539 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

2537 - 2539 Merchandiser Manager WOOLWORTH  INTERNATIONAL  CO.,LTD

2532 - 2537 Merchandiser SWIRE & MCCLAINE CO.,LTD

15 นางมณฑนา  ถาวรานนท 37 ปรญิญาตรี บญัชีบัณฑิต -         2545 - ปจจุบัน ผูบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  จํากัด (มหาชน)

2537 - 2545 ผูอํานวยการฝายบริหาร - การเงิน (กลุมวิทยุ) บริษัท เอไทม - มีเดีย  จํากัด และบริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํากัด

2536 - 2537 ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน บริษัท เอไทม - มีเดีย  จํากัด และบริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํากัด

2534 - 2536 นักบัญชีอาวุโส บริษัท ดิ๊กสัน  มารเก็ตติ้ง  จํากัด ( เครือเซ็นทรัล กรุป )

2529 - 2534 ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด ( เครือโอสถสภา )
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