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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ    : นายภมิูชาย วชัรพงศ์ 

อายุ    :  57 ปี  สญัชาตไิทย 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่ง : 2 มกราคม 2557 – ปัจจบุนั 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University,             

U.S.A 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program : IOD 

     Roles of the Chairman Program : IOD 

ความเช่ียวชาญ   : การเงินการธนาคาร  การบริหาร   การตลาด 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

ตาํแหน่งในปัจจุบัน 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

2557-ปัจจบุนั   : กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

2. บริษัทจาํกัด 

มี.ค. 2558-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 

ก.ค. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ.ไทม์แลปส์ 

    กรรมการ บจ.ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม 

ก.พ. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ.แม็ทช่ิง สตดูโิอ พลสั 

    กรรมการ บจ.แม็ทช่ิง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

    กรรมการ บจ.คนทําหนงัสือ 

    กรรมการ บจ. แม็ทช่ิง บรอดคาสท์ 

    กรรมการ บจ.เกียร์เฮด 

ม.ค. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ.เอชอาร์ โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติง้ แอนด์เซอร์วิส 

ส.ค. 2556-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ. ทีวี ดจิิตอล เอชอาร์ 

ต.ค. 2553-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ. แกรนด์หลานหลวง 
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การถือหุ้นในบริษัท  : หุ้นสามญั      -   หุ้น 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 :  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 13  ครัง้จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

     เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้จากทัง้หมด 11 ครัง้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระท่ี 5 การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     วาระท่ี 6 การกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2559 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกจิการที่
ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

บริษัทหรือกจิการที่
แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิ
ของบริษัท 

จาํนวน ตาํแหน่ง 

-  11 แหง่ - 
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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ    : นายสมบญุ  ชีวสทุธานนท์ 

อายุ    : 49  ปี  สญัชาตไิทย 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่ง : 24 กมุภาพนัธ์ 2555 – ปัจจบุนั 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program : IOD 

     Director Certification  Program : IOD 

ความเช่ียวชาญ   : การเงิน 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

ตาํแหน่งในปัจจุบัน 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

ก.พ.2555-ปัจจบุนั  : กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  

กรรมการบริหาร  บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

2. บริษัทจาํกัด 

ก.ค. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ.ไทม์แลปส์ 

2546-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.คนทําหนงัสือ 

2545-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.แม็ทช่ิง สตดูโิอ พลสั 

    กรรมการ บจ. แม็ทช่ิง บรอดคาสท์ 

2542-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.แม็ทช่ิง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

2537-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.เกียร์เฮด 

การถือหุ้นในบริษัท  : หุ้นสามญั  359,783 หุ้น 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 :  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 13  ครัง้จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

     เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้จากทัง้หมด 11 ครัง้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระท่ี 5 การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     วาระท่ี 6 การกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2559 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกจิการที่
ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

บริษัทหรือกจิการที่
แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิ
ของบริษัท 

จาํนวน ตาํแหน่ง 

-  6 แหง่ - 
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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ    : นายกมล รัตนไชย 

อายุ    :  49 ปี  สญัชาตไิทย 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การดาํรงตาํแหน่ง : 12 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจบุนั 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ          

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต (CIA) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program : IOD 

     Audit Committee Program : IOD 

     Successful Formulation & Execution of Strategy : IOD 

     How to Measure the Success of Corporate Strategy : IOD  

     Anti-Corruption : The Practical Guide : IOD 

ความเช่ียวชาญ   : ด้านตรวจสอบภายใน  ด้านควบคมุภายใน  ด้านการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งในปัจจุบัน 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

2556-ปัจจบุนั   : กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

2553-ปัจจบุนั  :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

พ.ค. 2557- ปัจจบุนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 

2554-ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ 

2. บริษัทจาํกัด 

มิ.ย. 2558-ปัจจบุนั  : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี 

ก.ค. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บจ.ไทม์แลปส์ 

ก.ค. 2555-ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บจ.เกียร์เฮด 

    กรรมการอิสระ บจ.แม็ทช่ิง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

    กรรมการอิสระ บจ.คนทําหนงัสือ และบริษัทแม็ทช่ิง สตดูโิอพลสั 

    กรรมการอิสระ บจ.แม็ทช่ิง บรอดคาสท์   
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การถือหุ้นในบริษัท  : หุ้นสามญั      -   หุ้น 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 :  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 13  ครัง้จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

     เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 1 ครัง้จาก

ทัง้หมด  1 ครัง้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระท่ี 5 การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     วาระท่ี 6 การกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2559 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกจิการที่
ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

บริษัทหรือกจิการที่
แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิ
ของบริษัท 

จาํนวน ตาํแหน่ง 

1 แหง่ กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ 8 แหง่ - 

 

 

“ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่นายกมล รัตนไชย ซึง่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึง่ จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง” 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาต
ต่อสํานกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วน
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  

(ค)  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผล
ให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือ
ตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(ฌ)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ท่ีเทา่กบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


