
  สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 
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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที�ออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื�อเพื�อแต่งตั "งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

 
� ชื�อ นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง 
� อายุ 62 ปี 
� ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
� การดาํรงตาํแหน่ง ปี 2553-ปัจจบุนั 
� วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ , Marshall University, USA. 
� การอบรมหลักสูตรกรรมการ Audit Committee Program 

Director Accreditation Program  
Role of the Compensation Committee  
Director Certification Program  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

� ความเชี�ยวชาญ การบริหาร   การเงิน 
� ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั "ง กรรมการอิสระ 
� ตาํแหน่งในปัจจุบัน  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  
        2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.แมท็ชิLง แมก็ซิไมซ์ โซลชูัLน 
        2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บมจ.ฟู้ ด แคปปิตอล 
        2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟินนัซา่ 
        2544-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
บมจ.บตัรกรุงไทย 

2.บริษัทจาํกัด  
        2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กลุม่บริษัท เคพีเอน็ อะคาเดมีL จํากดั 
        2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บจ.หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ 
3.บริษัทหรือกจิการที�แข่งขันหรือ 
  เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิของบริษัท 

-ไมมี่- 
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� การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามญั – หุ้น 
� การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11 ครั Yงจาก 12 ครั Yง 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั Yงจาก 6 ครั Yง 
� ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ 
� การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอใน

ครั"งนี " 
วาระทีL 5 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตั Yงกรรมการแทนกรรมการ 
ทีLออกตามวาระ 
วาระทีL 6 พิจารณาและอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนของ 
กรรมการสําหรับปี 2560 
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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที�ออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื�อเพื�อแต่งตั "งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

 
� ชื�อ นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์ 
� อายุ 54 ปี 
� ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 
� การดาํรงตาํแหน่ง เม.ย. 2557- ปัจจบุนั 
� วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Abilene Christian University   Texas, USA. 
� การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� ความเชี�ยวชาญ การบริหาร  การเงิน  
� ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั "ง กรรมการ 
� ตาํแหน่งในปัจจุบัน  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  
        เม.ย.2557- ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร 

บมจ.แมท็ชิLง แมก็ซิไมซ์ โซลชูัLน 
        ม.ค.2558- ปัจจบุนั ทีLปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

        เม.ย.2558- ปัจจบุนั กรรมการ 
บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท 

2.บริษัทจาํกัด  
        ก.พ.2558- ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ.โฮมสขุมุวิท 
        ส.ค.2556- ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ.ทีวีดิจิตอล เอชอาร์ 
        ต.ค.2553- ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ.แกรนด์หลานหลวง 
        พ.ย.2540- ปัจจบุนั กรรมการ  

บจ.เค.เอส.ฟอร์จนู 
3.บริษัทหรือกจิการที�แข่งขันหรือ 
  เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิของบริษัท 

-ไมมี่- 
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� การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามญั – หุ้น 
� การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11 ครั Yงจาก 12 ครั Yง 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11 ครั Yงจาก 11 ครั Yง 
� ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ 
� การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอใน

ครั"งนี " 
วาระทีL 5 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตั Yงกรรมการแทนกรรมการ 
ทีLออกตามวาระ 
วาระทีL 6 พิจารณาและอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนของ 
กรรมการสําหรับปี 2560 
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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที�ออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื�อเพื�อแต่งตั "งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

 

 
� ชื�อ นายสรรสฤษดิg เย็นบํารุง 
� อายุ 58  ปี 
� ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 
� การดาํรงตาํแหน่ง เม.ย. 2557- ปัจจบุนั 
� วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

University of Texas at Sul Ross, USA.  
� การอบรมหลักสูตรกรรมการ - 
� ความเชี�ยวชาญ ด้านวิศวกรรม การบริหาร 
� ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั "ง กรรมการ 
� ตาํแหน่งในปัจจุบัน  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  
       เม.ย.2557 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร 

บมจ.แมท็ชิLง แมก็ซิไมซ์ โซลชูัLน 
       ธ.ค.2547-ปัจจบุนั 
       ก.ย.2545-พ.ย.2547 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

2.บริษัทจาํกัด  
       ก.พ.2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการ 

บจ.โฮมสขุมุวิท 
       เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ.มีเดีย สตดิูโอ 
        ส.ค.2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร 

บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์ 
       ก.ย.2545-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร 

บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยธุยา 
3.บริษัทหรือกจิการที�แข่งขันหรือ 
  เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิของบริษัท 

-ไมมี่- 
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� การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามญั – หุ้น 
� การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11ครั Yงจาก 12 ครั Yง 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 ครั Yงจาก 11 ครั Yง 
� ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ 
� การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอใน   

ครั"งนี " 
วาระทีL 5 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตั Yงกรรมการแทนกรรมการ 
ทีLออกตามวาระ 
วาระทีL 6 พิจารณาและอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนของ 
กรรมการสําหรับปี 2560 
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นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการทีLมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี Y 

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึLงของจํานวนหุ้นทีLมีสิทธิออกเสียงทั Yงหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั Yงนี Y ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ทีLเกีLยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั Yน ๆ ด้วย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีLมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีLปรึกษาทีLได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีL
ยืLนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั Yงนี Y ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีLกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือทีLปรึกษา ของสว่นราชการซึLงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  

(ค)  ไมเ่ป็นบคุคลทีLมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีLเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พีLน้อง และบุตร รวมทั Yงคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืLน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีLจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีLอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Yง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีLมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ทีLมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีLยืLนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึLง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีLกระทําเป็นปกติเพืLอประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกีLยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ Yาประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี Yสิน รวมถงึพฤติการณ์อืLนทํานอง
เดียวกนั ซึLงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี YทีLต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึLง ตั Yงแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีLมี
ตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตั Yงแตยี่Lสิบล้านบาทขึ Yนไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํLากวา่  ทั Yงนี Y การคํานวณภาระหนี Yดงักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีLเกีLยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีLเกีLยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี Yดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี YทีL
เกิดขึ Yนในระหวา่งหนึLงปีก่อนวนัทีLมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีLมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี  ซึLงมี
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ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดั
อยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีLยืLนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึLงรวมถึงการให้บริการเป็นทีLปรึกษากฎหมายหรือทีL
ปรึกษาทางการเงิน ซึLงได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีLมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั Yนด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีLยืLนคํา
ขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ช)  ไมเ่ป็นกรรมการทีLได้รับการแตง่ตั Yงขึ YนเพืLอเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึLงเป็นผู้ ทีLเกีLยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการทีLมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีLมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นทีLมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีLมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีLปรึกษา
ทีLรับเงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึLงของจํานวนหุ้นทีLมีสิทธิออกเสียงทั YงหมดของบริษัทอืLน ซึLงประกอบ
กิจการทีLมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีLมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ฌ)  ไมมี่ลกัษณะอืLนใดทีLทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีLยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ทั Yงนี Y นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ทีLเท่ากบัข้อกําหนดขั YนตํLาของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ 

 
 

 


