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จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 1  บริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558:  คณะกรรมการบริษัท  4/4 ครัง้ 
   คณะกรรมการบริหาร  11/12 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
 ได้รับการแตง่ตัง้ ตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2555 – 17 เมษายน 2556 ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
 ได้รับการแตง่ตัง้ ตัง้แตว่นัท่ี 17 เมษายน 2556 – ปัจจบุนั ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 3 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท : 4  ปี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : --ไมมี่-- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ๆ 
ปี 2530 – ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน  
ปี 2553 – ปัจจบุนั : ท่ีปรึกษา วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ปี 2540 – ปัจจบุนั : ท่ีปรึกษา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไมมี่-- 

จาํนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จํานวน 52,411,300 หุ้น (13.10%) 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
 ได้รับการแตง่ตัง้ ตัง้แตว่นัท่ี 17 เมษายน 2556– ปัจจบุนั ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 2 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท : 3  ปี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : --ไมมี่-- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ๆ 
ปี 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการบริษัท บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน  : --ไมมี่-- 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไมมี่-- 

จาํนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จํานวน 5,687,601 หุ้น (1.42%) 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ  
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
1. นายประสงค์  ธาราไชย 52,411,300 13.10 % 
2.  นายธชั  ธงภกัด์ิ 5,687,601 1.42 % 

3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน หรือบริษัท/กจิการที่แข่งขันกับ
ธุรกจิของบริษัทฯ 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแข่งขนัหรือ
กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายประสงค์  ธาราไชย - ไมมี่ 1 ไมมี่ 
2.  นายธชั  ธงภกัด์ิ - ไมมี่ 1 ไมมี่ 

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
รายช่ือผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือ  

ซึง่มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 
--ไม่มี-- 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 จํานวนหุ้น 
 สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
 เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ/บริษัทย่อย 

 
-- 
--  
--  

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 
2 ปี ท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ 

ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ )เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย(  
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทํา

หน้าท่ีได้อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/สินค้า/บริการ /การให้
กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย  

 
 
 

-- 
 

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

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกําหนดของ
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 เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืน
คําขออนญุาตต่อสํานกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต 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 ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท 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 มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน  

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
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8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน 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 

 


