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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
ช่ือ นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี 
อาย ุ   66 ปี      สญัชาติ    ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
ประวัติการท างาน-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและ                                                                                     

       ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                        

       บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ  

       บจ.เอชอาร์โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติง้ แอนด์ เซอร์วิส 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                           
บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท 

การอบรม  Roles of Compensation Committee 

 Director Certification   Program         

 Financial Statements for Director 
               สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามญั                          -      หุ้น 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  4 ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 14 ครัง้จากทัง้หมด 14 ครัง้ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการท่ีไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทหรือกิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

      บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการ  

     บจ.เอชอาร์โปรเฟสชัน่แนล คอน 
     ซลัติง้แอนด์ เซอร์วิส 

- 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 
     รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 
เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน  
     ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ไม่มี 
การมส่ีวนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้ วาระที่ 5  แต่งตัง้กรรมการ 

วาระที่ 6  ค่าตอบแทนกรรมการ 
การมส่ีวนได้เสียทัง้ทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆท่ี 
     บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
ช่ือ นายพฒันพงค์  หนพูนัธ์ 
อาย ุ   50 ปี      สญัชาติ    ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สงัคมวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
ประวัติการท างาน-ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร                                          

       บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่  

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและรักษาการผู้จดัการฝ่ายผลิตรายการ  

       บจ.กรุงเทพโทรทศันแ์ละวิทย ุ

 กรรมการ                                                                             
บจ.เรเซอร์ฟิช แอนด์พาร์ทเนอร์ 

 กรรมการ                                                                             
บจ. บีบีทวีี นวิ มีเดีย 

การอบรม  Director Certification Program         

 Director Accreditation Program  
               สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามญั                          -      หุ้น  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  7  ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้จากทัง้หมด 14 ครัง้ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการท่ีไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทหรือกิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท 

-  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและ
รักษาการผู้จดัการฝ่ายผลติรายการ  

     บจ.กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุ

 กรรมการ                                  
บจ.เรเซอร์ฟิช แอนด์พาร์ทเนอร์ 

 กรรมการ                                  
บจ.บบีีทีวี นวิ มีเดีย 

- 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 
     รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 
เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน  
     ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ไม่มี 
การมส่ีวนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้ วาระที่ 5  แต่งตัง้กรรมการ 

วาระที่ 6  ค่าตอบแทนกรรมการ 
การมส่ีวนได้เสียทัง้ทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆท่ี 
     บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
ช่ือ นายณัฐวฒุิ เภาโบรมย ์
อาย ุ   50 ปี      สญัชาติ    ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MBA), City University , Seattle USA.   
ประวัติการท างาน-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการสรรหาและก าหนค่าตอบแทน                                 

       บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่  

 รองประธานและกรรมการ  

       บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                                             
บมจ.ฟินนัซ่า 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                                             
บจ.ไทยแอร์เอเซีย 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                  
บมจ. เอเซีย เอวิเอชัน่ 

 ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการฝ่ายการเงิน 

บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

 กรรมการบริหาร                                                                           
บจ. เคพีเอ็น มิวสิค 

การอบรม  Director Accreditation Program 

 Audit Committee Program 

 Role of the Compensation Committee 
               สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามญั                          -      หุ้น 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 4  ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้จากทัง้หมด 14 ครัง้ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการท่ีไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทหรือกิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ                                                                             
บมจ.ฟินนัซ่า 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ                                            
บมจ.เอเซีย เอวิเอชัน่ 

 

  รองประธานและกรรมการ  

บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ                                                                             
บจ.ไทยแอร์เอเซีย 

 ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน 

บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

   กรรมการบริหาร 

      บจ. เคพีเอ็น มิวสคิ     

- 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 
     รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 
เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน  
     ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ไม่มี 
การมส่ีวนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้ วาระที่ 5  แต่งตัง้กรรมการ 

วาระที่ 6  ค่าตอบแทนกรรมการ 
การมส่ีวนได้เสียทัง้ทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆท่ี 
     บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคณุสมบติั ดังต่อไปนี ้

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ  บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค า
ขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่เป็น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

(ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกัน ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวันที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี  ซึ่งมี
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ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัด
อยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนญุาตต่อส านกังาน 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ฌ)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เทา่กับข้อก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ 

 
 
 
 
 
 
 


