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1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

1.1 พล.ต.ท. นุกูล  เจยีมอนุกูลกจิ 

 เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ  

 อายุ  69  ปี 

 สัญชาต ิ  ไทย 

การศกึษา - ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - การบริหารจดัการ สถาบนัพฒันาข้าราชการตํารวจรุ่นท่ี 14 

การอบรมจาก IOD - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012  
Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์ทาํงาน  - 2557 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการร่วมศนูย์โรคหวัใจ และผู้ อํานวยการศนูย์อายรุกรรม  
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากดั (มหาชน) 

 - 2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั )มหาชน(  

 - 2555 – 2556  ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล  
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากดั )มหาชน(  

 - 2551 – 2554 ผู้ อํานวยการฝ่ายบคุลากร / ธรุการ วิจยัและวิชาการ  
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากดั )มหาชน(  

ตาํแหน่งปัจจบุนั - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 - ผู้ อํานวยการร่วมศนูย์โรคหวัใจ และผู้ อํานวยการศนูย์อายรุกรรม  
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากดั )มหาชน(  

จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  1  บริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  
1. ได้รับการแตง่ตัง้ ตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2555 – ปัจจบุนั ซึง่ถือเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
2. ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ซึง่จะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 2 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมมี่- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ   -ไมมี่-   

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในปัจจบุนั  - กรรมการที่ปรึกษา สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแหง่ประเทศไทย  
 - กรรมการกลาง สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแหง่ประเทศไทย 
 - ประธานมลูนิธิศนูย์โรคหวัใจ โรงพยาบาลตํารวจ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท   3  ปี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ   ไมมี่การถือหุ้นในบริษัทฯ 

ประวัตกิารกระทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี    -ไมมี่- 
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1.2 นายธีรธร  ธาราไชย 

 เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการบริษัท 

 อายุ   38  ปี 

 สัญชาต ิ  ไทย 

การศกึษา - Ph.D. in Civil Engineer / Construction Management / University of Michigan 
 - M.S.E. in Construction Engineer and Management / University of Michigan 
 - Executive MBA / Sasin of Chulalongkorn University 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การฝึกอบรม - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 2551/101  
Thai Institute of Directors 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2551   
Thai Institute of Directors 

 - หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 4/2552   
Thai Listed Company Association (TLCA) 

ประสบการณ์การทาํงาน  - 2556 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธรุการ  
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 - 2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั )มหาชน(  
 - 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จํากดั 
 - 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จํากดั )มหาชน(  
 - 2548 – 2556  ผู้ อํานวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จํากดั (มหาชน) 
 - 2540 – 2541  วิศวกรโยธา บริษัท นนัทวนั จํากดั 

ตาํแหน่งปัจจบุนั - กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธรุการ  
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั )มหาชน(  

 - กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 
 - กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จํากดั 
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จํากดั )มหาชน(  

จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1  บริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธรุการ  

การเข้าร่วมประชุมในปี  2557 คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ    ได้รับเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นครัง้แรก  
ซึง่ถือเป็นการดํารงตําแหน่ง เป็นวาระท่ี 1 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จํากดั )มหาชน(  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จํากดั 
  - กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในปัจจบุนั   -ไมมี่- 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท   -ไมมี่- 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ  จํานวน  50,033,839  หุ้น  (12.5%) 

ประวัตกิารกระทาํผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี -ไมมี่- 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ  
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
1. พล.ต.ท. นกุลู  เจียมอนกุลูกิจ ไมมี่ ไมมี่ 
2. นายธีรธร  ธาราไชย 50,033,839 12.15% 

3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  หรือบริษัท/กจิการที่แข่งขันกับธุรกจิ
ของบริษัทฯ 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ี
ไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

กิจการท่ีแข่งขนัหรือ
กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. พล.ต.ท. นกุลู  เจียมอนกุลูกิจ - ไมมี่ 1 ไมมี่ 
2. นายธีรธร  ธาราไชย 1 กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ บมจ.บิวเดอร์สมาร์ท  
2 ไมมี่ 

 

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายช่ือผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือ ซึง่มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 

1. พล.ต.ท. นกุลู  เจียมอนกุลูกิจ 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  
- จํานวนหุ้น 

 

ไมมี่ 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

- เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่บริษัท/บริษัทยอ่ย 

ไมมี่ 

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้กบับริษัทฯ/บริษัทใน
เครือ/บริษัทร่วม/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการ บริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

 
 
 
 

ไมมี่ 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไมมี่ 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้
ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดิุบ/สนิค้า/บริการ/การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย 

ไมมี่ 
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5. คาํนิยาม “กรรมการอสิระ” (คุณสมบัตกิรรมการอสิระ) บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 

 บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เทียบเท่ากับ ข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ท่ีมี
คณุสมบติั ดงัตอ่ไป 

 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทัง้นี  ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

 3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขอ
อนญุาตตอ่สํานกังาน  

 7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
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 8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท  

 10) กรรมการอิสระตามคณุสมบติัข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

6. การกาํหนดอาํนาจกรรมการ 

 ปัจจุบนักรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ นายประสงค์ ธาราไชย หรือนายพงศ์ธร ธาราไชย และ 
นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ หรือนายธชั ธงภกัด์ิ เป็นผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญับริษัทฯ อย่างไรก็ดีใน
ปีนีมี้กรรมการ 1 ท่านครบวาระ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัอํานาจ
กรรมการของบริษัทฯ เป็นดงันี ้  
 “นายประสงค์ ธาราไชย  นายพงศ์ธร ธาราไชย  นายธชั ธงภกัด์ิ  กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท” 
 

 




