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ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ชื่อ - นามสกุล นายกฤช ฟอลเล็ต 
อายุ 68 ปี 
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการอิสระ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 15 มีนาคม 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 1 ปี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.0316 % (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา Advanced Management Programme, Harvard Business School  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมส าหรับกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) / 2554  
ประสบการณ์การท างาน บมจ. ดู เดย์ ดรีม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2514 - 2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ   
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 4 แห่ง 
1. ประธานกรรมการ บมจ. เจ้าพระยามหานคร 
2. กรรมการ บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 
3. กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ 
4. กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์ 

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 
1. กรรมการ บจ. เนชั่นแนล กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 

กิจการอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 

การเข้าประชุมในรอบปี 2560  
 

การประชุมผู้ถือหุ้น                                  3/3     คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท                  11/11  คร้ัง                
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              8/8     คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     1/1     คร้ัง   
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   1/1     คร้ัง                  

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี - 
คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

(ดูนิยามท้ายเอกสาร)  
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ชื่อ - นามสกลุ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย 
อายุ 40 ปี 
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 15 มีนาคม 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 1 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.0278 % (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา Master of Science in Internet and  

E-Commerce Technology มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

การอบรมส าหรับกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / 2559  
ประสบการณ์การท างาน บมจ. ดู เดย์ ดรีม 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ   
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

กิจการอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 

การเข้าประชุมในรอบปี 2560  
 

การประชุมผู้ถือหุ้น                                   3/3     คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั                   10/11  คร้ัง                
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง      1/1      คร้ัง  

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี - 
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ชื่อ - นามสกลุ นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ 
อายุ 32 ปี 
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 15 มีนาคม 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 1 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาการเงิน  

Cass Business School,  
City University สหราชอาณาจักร 
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมส าหรับกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) / 2559 
ประสบการณ์การท างาน บมจ. ดู เดย์ ดรีม 

กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน 
2557 - 2558  รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Private Equity  

บจ. ริชาร์ดสนั ดอยล์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
2556 - 2557  ผู้จัดการงานธุรกิจกลุ่มประเทศอาเซียน  

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
2555 - 2556  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

แห่งชาติ สังกัดรัฐสภา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ   
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
1. กรรมการ บจ. ดู อินฟินิท ดรีม (บริษัทย่อย) 
2. กรรมการ บจ. นามุ ไลฟ์ พลัส (บริษัทย่อย) 
3. กรรมการ บจ. นามะ นามะ กรุ๊ป 
4. กรรมการ บจ. แคเรียร์คอนเนกซ์กรุ๊ป 

กิจการอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 

การเข้าประชุมในรอบปี 2560  
 

การประชุมผู้ถือหุ้น                                   3/3   คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั                 10/11  คร้ัง                

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี - 
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ชื่อ - นามสกลุ นายศุภวัฒน์ วนิชประภา 
อายุ 41 ป ี
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
วนัที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 15 มีนาคม 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 1 ป ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.1582 % (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา MBA International Trading 

University of La Verne ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

การอบรมส าหรับกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / 2559 
ประสบการณ์การท างาน บมจ. ดู เดย์ ดรีม 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ   
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

กิจการอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 

การเข้าประชุมในรอบปี 2560  
 

การประชุมผู้ถือหุ้น                                          3/3    คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั                         10/11  คร้ัง  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน                                       2/2     คร้ัง                                                          

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี - 
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นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ใช้นิยามของกรรมการอิสระ ตรงกับนิยามกรรมการอิสระของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า ห รือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
ค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ   

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย  

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การ
ค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 

 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
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บัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบของบริษัทฯ สังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 


