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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

  1.1  นายพงศ์ธร  ธาราไชย  
   เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการบริษัท 
   อาย ุ    41 ปี 

   สัญญาต ิ          ไทย 
 
 
 
 
 

วุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan  

 ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbaba-Champaign, USA 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาขากฎหมายธุรกิจ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

 หลกัสูตร โครงการอบรมและพฒันาศักยภาพขัน้สูงทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ  จัดโดยส านักงาน
นวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ,ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 

 หลกัสตูร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 1) Thai Institute of Directors 

 หลกัสตูร “การจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR  Report)”รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(SET) 

 หลกัสตูร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน”รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) 

 หลกัสตูร “นกัลงทนุผู้คณุวฒุิ 2557”Thai Investors Academy 

 โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 หลกัสตูรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 91/2554  Thai Institute of Directors 
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 หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553 Thai Listed Company Association 
(TLCA)  

 สมัมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกบัอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้าน  ทจุริต”  Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์การท างาน 

 ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 

 ปี 2558 -  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2556 -  ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2556 - ปัจจบุนั            กรรมการผู้จดัการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

 ปี 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ปี 2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั 
  (มหาชน) 

 ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ปี  2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ปี  2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

 ปี  2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ ากดั 

 ปี  2546 - ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากดั 

 ปี  2546 - 2554 ผู้จดัการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั  

 ปี  2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั  

 ปี  2540   วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชัน่ เอนจิเนียร่ิง คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

 ปี  2540   วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชัน่ เอนจิเนียร่ิง คอนซลัแทนท์ จ ากดั 
ต าแหน่งปัจจุบนั     : กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม กรรมการบริหารความเสีย่ง รองประธานกรรมการบริหาร  
   และรองกรรมการผู้จดัการ 
ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 1 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ  : กรรมการ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
    คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  

 2 มิถนุายน 2555 – 9 เมษายน 2557    กรรมการบริษัท  ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 1 ) 

 9 เมษายน 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 2 ) 

 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการด ารงต าแหนง่เป็นวาระที่ 3 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท       5 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   -  ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 

 ปี 2559 - ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 

 ปี 2556 - ปัจจบุนั              กรรมการผู้จดัการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนน์  

      จ ากดั 

 ปี 2553 - ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

 ปี 2546 - ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  

 ปี 2559 – ปัจจบุนั   ทตูวฒันธรรม สถานทตูเกาหล ีประจ าประเทศไทย 

 ปี 2557 – ปัจจบุนั   คณะกรรมการอ านวยการ / ประชาสมัพนัธ์และโฆษกวศิวกรรม  
สถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี   - ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง / สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 

 จ านวน     65,358,235 หุ้น   (13.61%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บตุรของนายประสงค์ ธาราไชย 
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  1.2  นางวิภาวี  บุณยประสทิธ์ิ  
  เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ    64 ปี 

   สัญญาต ิ          ไทย 
 
 
 
 

 
วุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไปมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
ประวัติการฝึกอบรม 

 หลกัสตูร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นท่ี 91/2011Thai Institute of Directors 

 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 17/2013 

 สมัมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกบัอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการ  

   ตอ่ต้านทจุริต”  Thai Institute of Directors 

   Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

   หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical guide (2015) Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์การท างาน 

 พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) 

 พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 พ.ศ. 2541 - 2553 Audit Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited 

 พ.ศ. 2529 - 2541 Vice President, Provident Fund  บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ธนสยาม จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2518 - 2528 Audit Manager ส านกังานไชยยศ 
ต าแหน่งปัจจุบนั     : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
    กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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ความเชี่ยวชาญ : งานด้านบญัชีและการเงิน 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   : 1 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ  : กรรมการ , กรรมการอิสระ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  

 2 มิถนุายน 2555 - 9 เมษายน 2557  กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
    ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 1 ) 

 9 เมษายน 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
    ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 2 ) 

 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการด ารงต าแหนง่เป็นวาระที่ 3 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท   5  ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ - ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  

 ปี 2555 - ปัจจบุนั อนกุรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบงัคบั) 
 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง / สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ -  ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไมม่ี 
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  1.3  นายคเชนทร์ เบญจกุล  
    เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ 
    อาย ุ           40 ปี 

    สัญญาต ิ         ไทย 
 
 
 
 
 

วุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 56/2006 Thai Institute of Directors 
ประสบการณ์การท างาน 

 ปี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั  
   (มหาชน) 

 ปี 2556 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั  
   (มหาชน) 

 ปี 2552 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี  2551 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนษุย์ บริษัท เพลนิพฒัน์ จ ากดั 

 ปี 2548 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งปัจจุบนั     : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ  
    กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
ความเชี่ยวชาญ : งานด้านวศิวกรรม งานด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   : 2 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ  : กรรมการ , กรรมการอิสระ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  

 2 มิถนุายน 2555 – 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร                    
    ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 1 )  
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 9 เมษายน 2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร                   
( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 2 )  

 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการด ารงต าแหนง่เป็นวาระที่ 3 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท   5 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 ปี 2552 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี  2548 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ - ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  

 ปี  2551 - ปัจจบุนั  ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนษุย์ บริษัท เพลนิพฒัน์ จ ากดั 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี -  ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง / สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ -  ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไมม่ี 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2559) 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย 65,358,235 13.61 
2. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ ไมม่ี ไมม่ี 
3. นายคเชนทร์ เบญจกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กจิการที่แข่งขนักบั
ธุรกิจของบริษัทฯ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแขง่ขนัหรือ
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย - ไมม่ี 4 ไมม่ี 
2. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ - ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
3. นายคเชนทร์ เบญจกลุ 1 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ .ซีเอด็ยเูคชัน่  

ไมม่ี ไมม่ี 

4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ  

ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 
นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ นายคเชนทร์ เบญจกลุ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 จ านวนหุ้น 
 สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
 เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ/บริษัทยอ่ย 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

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

ที่ปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 
 

ไมม่ี 
 

 
 
 

ไมม่ี 
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5. ค านิยาม “กรรมการอิสระ” (คุณสมบัตกิรรมการอิสระ) บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มี
คณุสมบตัิ ดงัตอ่ไป 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่2 ปี ก่อนวนัท่ียื่น
ค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี  ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ )เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย(  
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท า

หน้าที่ได้อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ /การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยมืเงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย  

ไมม่ี 
ไมม่ี 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
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ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

10) กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 




