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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์  
วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ  

วิสัยทัศน์ (Vision)

" มุ่งสู่ความเป็นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา
  และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการความโปร่งใส ได้มาตรฐาน 

      เพื่อการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"

                      

           นายประสงค์  ธาราไชย
              ประธานกรรมการ 

พันธกิจ (Mission)
 1. สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยผ่าน

 1.1  การท�างานที่เป็นระบบในทุกกระบวนการ
 1.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจ และเปิดโอกาสในการท�าธุรกิจใหม่  
       หรือการท�าธุรกิจเดิมแต่เน้นนวัตกรรม 
 1.3  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน และระบบบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม

 2. พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
 2.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 2.2  การพัฒนาระบบภายใน

 3. เพิ่มการเติบโตของรายได้ ไม่ต�่ากว่าปีละ 10% โดยมีสัดส่วนที่มาของรายได้หลากหลาย กระจายตาม sector ต่างๆ  
  เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับความเส่ียงที่ควบคุมได้

 4. รักษาอัตราในการท�าก�าไร โดยค�านึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ค่านิยม (Value)
 PPS  ใจสู้ ท�างานเป็นทีม
 PPS  ท�างานเพื่อมุ่งประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 PPS  มีความรู้ มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
 PPS สามารถสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งในแง่ของเป้าหมายของงาน และการด�าเนินงานอย่างราบรื่น
 PPS  จึง คุ้มค่าคู่ควรต่อการไว้วางใจ
กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)

1. สร้างความยากในการเข้าท�าธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ (IT) รวมถึงปรับปรุง
ระบบการท�างานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานมากข้ึน (ISO) สร้างจุดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge  
Management) สามารถตรวจสอบ จัดเก็บ สืบหาและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับได้ ทั้งน้ี เพื่อให้ความสามารถในการแข่งขัน 
ของบริษัทฯ ล�้าหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

2. พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อประเภทของงานท่ีหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เช่น งานภาคอุตสาหกรรมและงานภาครัฐ รวม
ถึงการขยายงานในกลุ่มประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน

3. สร้างความชัดเจนในเรื่องของความก้าวหน้าและผลตอบแทน (Career Path)
เป้าหมายระยะยาว
สร้างวิศวกรที่ดี  เพื่อให้เกิดเป็นสังคมของวิศวกรที่ดี เพื่อให้วิชาชีพวิศวกร เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

1. องค์กรความรู้วิศวกรรมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม
2. มีความยั่งยืนทางด้านรายได้และการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับความเส่ียงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ
3. มีความสามารถในการท�าธุรกิจในประชาคมอาเซียนทุกประเทศ
4. มีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการท�าธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม ประเทศชาติ 

 หมายเหตุ   ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 
   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557



 2014 Annual Report  •  3

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

จุดเด่นในรอบปี 2557 และย้อนหลัง 3 ปี 

1. ให้บริการที่ปรึกษาโครงการอย่างครบวงจร
2. ด�าเนินธุรกิจมายาวนาน โดยมีประสบการณ์ท�างานมานานกว่า 28 ปี
3. ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเก่า
4. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
5. มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนสูงสุดในธุรกิจแบบเดียวกัน และเป็นบริษัทเดียวในธุรกิจแบบเดียวกัน 

 ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
6. การันตีคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับ ISO
7. มีพันธมิตรที่เข้มแข็ง มีโอกาสเติบโตในธุรกิจใกล้เคียง
8. มีแนวโน้มการเติบโตและการขยายการลงทุนของภาครัฐ และเอกชน
9. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาวงการอุตสาหกรรม

ให้บริการที่ปรึกษาโครงการ 
อย่างครบวงจร

มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

มีพันธมิตรที่เข้มแข็ง มีโอกาส
เติบโตในธุรกิจใกล้เคียง

ด�าเนินธุรกิจมายาวนาน  
โดยมีประสบการณ์ท�างานมา
นานกว่า 28 ปี

มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนสูงสุดใน
ธุรกิจแบบเดียวกัน และเป็น 
บริษัทเดียวในธุรกิจแบบเดียวกัน

แนวโน้มการเติบโต และการขยาย
การลงทุนของภาครัฐ และเอกชน

ได้รับความน่าเชื่อถือจาก 
ลูกค้าเก่า

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาวงการ
อุตสาหกรรม

28 years 
of Experience

การันตีคุณภาพการให้บริการ
ด้วยมาตรฐานระดับ ISO
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รางวัล SET  AWARDS 2014
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “รางวัลบริษัท 
จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม” 
TOP CORPORATE GOVERNANCE REPORT AWARD  
2014

รางวัล ASEAN OUTSTANDING ENGINEERING 
ACHIEVEMENT AWARD  
งาน CAFEO 31 ปี 2013
ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลที่ 3 (ระดับอาชีพ)
ในการประกวดแนวคิดการออกแบบภายใน  
สถานีรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่  
“ Identity Creates Value” สถานีพิษณุโลก  
จัดโดยส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รางวัล  MOST  INNOVATIVE AWARD 
ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี 
TESCO  LOTUS

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5  
ของบริษัทใตลาดหลักทรัพย์ mai  
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
Corporate Sustainability Advisory Program 2014 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ASEAN OUTSTANDING 
ENGINEERING ACHIEVEMENT  

AWARD 

2

3

4

5

5

1



6  •  รายงานประจ�าปี 2557
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สารจากประธานกรรมการ 
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2557 ที่ผ่านมา ยัง

คงชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองต่อเน่ืองมาจากปี 2556 
ซึ่งส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะท่ีเติบโตได้
เพียงร้อยละ 2.2 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 
“บริษัทฯ” ได้มีการวางแผนและด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ได้
จัดเตรียมไว้ เพื่อรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่
เกิดข้ึนดังจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสัดส่วนในการ
ท�าก�าไรให้คงเดิมเมื่อเทียบกับในปี 2556 ได้ส�าเร็จ

 นอกจากบริษัทฯ จะมุ ่งด�าเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญ
เพื่อรักษามาตรฐานและผลประกอบการที่ดีแล้ว สิ่งส�าคัญที่บริษัทฯ 
ได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯคือการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ท�าให้บริษัทฯ ได้
รับการไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้
รับรางวัล SET Award 2014 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเย่ียม  
(Top Corporate Governance Report Award)จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรางวัลผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการระดับดีมาก(Corporate Governance Scoring Very Good)หรือ 4 ดาว และผลประเมินการ
ก�ากับดูแลกิจการดีเด่น (Top Quartile Company) ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ       
บริษัทไทย รางวัล Most Innovative Award จาก TESCO Lotus รางวัลที่ 3 (ระดับมืออาชีพ) ในการประกวดแนวคิดการออกแบบภายในสถานี
รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สถานีพิษณุโลก “Identity Creates Value” จากส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ
รางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award จาก ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) เป็นต้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่หยุดน่ิงที่จะยกระดับความโปร่งใสขององค์กรขึ้นไปอีกขั้น โดยได้เตรียมการเพื่อยื่นขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยมีเป้าหมายท่ี
จะผ่านการรับรองภายในปี 2558

 จากความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ท�าให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมในโครงการ Corporate 
Sustainability Advisory Program 2014 เพ่ือบริษัทฯ จะได้น�าความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอ่ืนต่อไป และเพื่อให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯมีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในปีน้ี บริษัทฯ จึงได้จัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม“สร้างคน สร้างผลงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม” 
รวมทั้งจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจ�าปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการด�าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯท้ังในกระบวนการท�างานของบริษัทฯและการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมภายนอกองค์กร
ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างสมดุล รวมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

 ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน สื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะมุ่งม่ันสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และจะยึดม่ันในการก�ากับ
ดูแลให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

  
          
 นายประสงค์ ธาราไชย

 ประธานกรรมการ
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

สารจากกรรมการผู้จัดการ  
ในช่วงครึ่งปีเเรกของปี 2557 มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

เเละการเมืองอย่างใหญ่หลวงต่อเน่ืองมาจากปี2556 สภาวะการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตกอยู ่ในสภาวะชะงักงันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ทางการเมืองการลงทุนในภาคเอกชนมีการชะลอตัวอย่าง
ชัดเจนในช่วงครึ่งปีเเรกส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2557 
ลดลงเป็น 263 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 เป็นจ�านวนเงิน 27 ล้าน
บาทคิดเป็นการลดลงของรายได้ร้อยละ 9ส่วนของก�าไรในปี 2557 
บริษัทฯ มีผลก�าไรสุทธิเป็นเงิน 17.79 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลก�าไร
สุทธิของปี2556 ที่มีผลก�าไรเป็นเงิน 19.33 ล้านบาทคิดเป็นการลดลง
ของก�าไรร้อยละ 7.96

จากผลประกอบการในปี 2557 เห็นได้ว่าบริษัทยังคงรักษาสัดส่วน
การท�าก�าไรไว้ได้ในสัดส่วนเดิมเมื่อเทียบกับสัดส่วนในการท�าก�าไรในปี 
2556 ทั้งนี้เนื่องจาก ฝ่ายบริหารได้มองเห็นถึงสภาวะตลาดที่หดตัวลง
ตั้งเเต่ ปลายปี 2556 เน่ืองจากสถานะการทางการเมือง ต่อเนื่องมาใน
ปี 2557 ดังนั้น บริษัทจึงได้มีมาตรการในการตัดรายจ่ายท่ีไม่จ�าเป็น 
อีกทั้งมีมาตรการในการชะลอการรับบุคลากรใหม่เเละไม่ขยายงานมา

จนเกินสภาวะตลาด ทีอยู่ในสภาวะถดถอย 

อย่างไรก็ดีในช่วงคร่ึงหลังปี 2557 หลังจากประเทศผ่านพ้นวิกฤตการทางการเมืองเเละเริ่มเข้าสู่สภาวะการฟื้นฟูเเละปรองดอง บริษัทพบว่า
สภาวะตลาดเกิดสภาวะที่เปลี่ยนเเปลงไป โดยเฉพาะในภาคครัวเรือนซึ่งสะท้อนโดยการใช้จ่ายของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เห็นได้จากการ
ชะลอตัวของการค้าปลีก เเละการชะลอตัวของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดกลางเเละขนาดเล็ก ประกอบกับสภาวะการรอท่าทีในเชิงนโยบายของ
รัฐบาลเเละการปรับนโยบายในการลงทุนภาครัฐ ดังน้ันสภาวะการลงทุนในการก่อสร้างโครงการจึงยังไม่ขยายตัวตามที่ทุกฝ่ายคาดหวัง ซึ่งส่งผลให้
บริษัทยังคงด�าเนินนโยบายในการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะดังกล่าวต่อเนื่องมา 

สถานะของงาน Mega Project ในส่วนของภาครัฐในปี 2557 ยังไม่มีความคืบหน้าตามที่คาด เนื่องจากภาครัฐใช้เวลาในช่วงครึ่งปีหลังของ
ปี 2557 ในการทบทวนความเหมาะสมของโครงการทั้งหมดอย่างโปร่งใสเพื่อความยั่งยืน อย่างไรก็ดีในเดือนธันวาคมของปี 2557 บริษัทได้ร่วม 
ยื่นประมูลงานที่ปรึกษาบริหารเเละควมคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนเหนือ ซึ่งจะทราบผลการประมูลได้ในไตรมาสเเรกของปี 
2558 ทั้งนี้นับเป็นเเนวโน้มที่ดีในเเง่ของการลงทุนของภาครัฐที่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ในปี 2558 บริษัทยังคงที่จะเดินหน้าในการขยายธุรกิจต่อไปโดยจะเน้นการขยายตัวโดยมีเป้าหมายรายได้รวมทั้งกลุ่มเป็นเงิน 300 ล้านบาท
ตามกลยุทธดังต่อไปน้ี

1  การขยายตัวในประเทศ 
บริษัทจะยังคงเดินหน้าในการท�างานในธุรกิจหลักในภาคเอกชนที่มีความม่ันคง เเละมีการขยายตัว เช่นธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ระดับราคาสูง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายรายได้ที่ 180 ล้านบาท
ในส่วนของงานภาครัฐ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมสัดส่วนของงานภาครัฐขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเพื่อให้รองรับกับการลงทุนในการก่อสร้างโครงการ 

Mega Project ที่จะขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายรายได้ที่ 90 ล้านบาท
2  การขยายตัวในกลุ่มประเทศ AEC 
บริษัทตั้งเป้าที่จะก้าวเข้าไปท�าธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC โดยเน้นโอกาสทางธุรกิจในประเทศสหภาพเมียนม่าร์ เป็นหลัก โดยช่วงเเรกจะเน้น

ที่งานออกเเบบที่มีความเส่ียงไม่มากจากน้ันจึงค่อยเดินหน้าไปในธุรกิจบริหารเเละควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลัก โดยมีเป้าหมายรายได้ท่ี 15 
ล้านบาท 

นอกจากนี้บริษัทยังจะเปิดโอกาสทางธุรกิจอ่ืนๆในประเทศสหภาพเมียนม่าร์ที่จะเป็นการสร้างรายได้ในระยะยาวที่ไม่ใช่รายได้ในลักษณะงาน
โครงการ ทั้งนี้เพื่อเสริมให้บริษัทมีฐานรายได้ทียั่งยืนเเละมั่นคง

3  การลงทุนในธุรกิจสาระสนเทศเเละสื่อสารมวลชน
จากการริเริ่มลงทุนในธุรกิจ IT กับ Builk Asia ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Builk Asia ได้มีความก้าวหน้าในธุรกิจจนสามารถที่จะมีรายได้จากการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างผ่านระบบ Online โดยบริษัทคาดว่า Builk Asia จะสามารถขยายรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2558 อย่างมีนัยส�าคัญ 

นายธัช  ธงภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
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ISO 9001 Cert i f ied 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

นอกจากนี้ธุรกิจสื่อสารมวลชนที่เป็นส่วนหน่ึงของงาน CSR ของบริษัทยังได้มีโอกาสขยายงานออกไปในด้านสื่อวิทยุเเละโทรทัศน์ โดยจะเน้น
ไปในด้านของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเเละงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายรายได้ที่ 15 ล้านบาท

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะยังคงยึดมั่นในการที่จะส่งเสริมเเละด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเเละค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเเละผู้
เก่ียวข้องตลอดกระบวนการท�างานของบริษัท ธุรกิจสื่อสารมวลชนของบริษัททั้งด้านสื่อ on line วิทยู เเละโทรทัศน์ มีเเนวทางที่จะส่งเสริมวิชา
ชีพเเละสนับสนุนให้การด�าเนินวิชาชีพเป็นไปด้วยความโปร่งใส ภายใต้ภาพลักษณ์โครงการ “วิศวกรที่ดี” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนขององค์รวม
วิชาชีพเเละต่อเนื่องไปในสังคมระดับประเทศด้วย 

บริษัทตระหนักดีว่าการละเลยหรือมองข้ามความถูกต้องโดยคิดเเต่เพียงผลประโยชน์ นั้นไม่ใช่หนทางที่จะท�าให้บริษัทมีความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนได้ ในส่วนของบริษัทเองน้ันการได้ร่วมประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นถือเป็นเจตนารมณ์อันเเรงกล้าที่จะยึดม่ันในการท�าธุรกิจ
ที่มีธรรมาภิบาล ในปี 2557 บริษัทมีความภูมิใจในพัฒนาการของบริษัทในด้านธรรมาภิบาลเห็นได้จากการทีบริษัทได้รับการเลื่อนอันดับความมี 
ธรรมาภิบาลจากสองดาวเป็นสี่ดาวเเละยังได้รับรางวัล Top CG Report Award จากงาน Set Awards 2557

ในปี 2558 บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะได้การรับรองการเข้าร่วมโครงการเเนวร่วมปฎิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเเละตั้งใจท่ีจะ
รักษามาตรฐานการเข้าร่วมโครงการโดยการประเมินทบทวนทุกๆ 3 ปีตามเกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมการท�าประโยชน์สาธารณะที่บริษัทได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาในหลายๆปีก็จะยังด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนท่ีผ่านการท�าธุรกิจ
สื่อสารมวลชน โดยบริษัทจะให้ความส�าคัญมากขึ้นเเก่การส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการก่อสร้าง อาทิเช่น คนงานก่อสร้าง 
ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่เป็นก�าลังหลักในการก่อสร้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระหว่างการก่อสร้างเเละส่งผลให้คนงานก่อสร้างมีเเรงจูงใจที่จะไม่ละท้ิง
อาชีพเเละเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดเเคลนเเรงงานที่ก�าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน

โดยสรุปเเล้ว บริษัทยังคงเช่ือมั้นว่าเเนวทางที่บริษัทจะด�าเนินการในปี 2558 เป็นเเนวทางที่จะท�าให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไป
พร้อมกับสังคมทั้งในระดับวิชาชีพเเละในระดับประเทศ อีกทั้งมีความสามารถในการเเข่งขันในตลาด AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

แผนผังคณะกรรมการบริษัท และประวัติ  

นายธัช  ธงภักดิ์
กรรมการ • กรรมการบริหาร 

 • กรรมการผู้จัดการ

นายประสงค์  ธาราไชย
ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร

นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล
กรรมการ • รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ • กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จัดการ • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคม

ดร.พงศ์ธร  ธาราไชย พล.ต.ท.นพ.นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ
กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ  
• ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
• กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ นายคเชนทร์  เบญจกุล
กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

นายประสงค์  ธาราไชย
ต�าแหน่งในบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

อายุ  69 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Director
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2554 - ปัจจุบัน อุปนายก สภาวิศวกร
• ปี 2551 - 2553 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2547 - 2549 เลขาธิการ สภาวิศวกร
• ปี 2546 - 2547 เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2519 - 2530 รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จ�ากัด
• ปี 2516 - 2519 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ากัด
• ปี 2514 - 2516 ผู้จัดการโครงการ  
   บริษัท วัฒนา เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ากัด
• ปี 2511 - 2512 วิศวกรสนาม บริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
• 2 มิถุนายน ปี 2555 - 17 เมษายน ปี 2556   
   ประธานกรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• 17 เมษายน ปี 2556 - ปัจจุบัน  
  ประธานกรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง 17 เมษายน 2556

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท     28 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี 2554 - ปัจจุบัน อุปนายก สภาวิศวกร
• ปี 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า 
   และเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน     60,211,300  หุ้น   (    15.05     %)1

• จ�านวน     51,811,300  หุ้น   (    12.95     %)2

นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
ต�าแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และรองประธานกรรมการบริหาร

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Civil Engineering University of Louisville, Kentucky, USA
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Director

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2556 กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2530 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2519 - 2530 ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดวันชัยก่อสร้าง
• ปี 2514 - 2519 หัวหน้างานมาตรฐานและวัสดุ กองวิจัยและพัฒนา  
   การประปานครหลวง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
• 2 มิถุนายน ปี 2555 - 17 เมษายน ปี 2556  
   กรรมการบริษัท  (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1))
• 17 เมษายน ปี 2556 - ปัจจุบัน   
   กรรมการบริษัท  (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง 17 เมษายน  2556

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท     28 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
- ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน      36,500,000 หุ้น   (    9.13     %)1

• จ�านวน      36,500,000 หุ้น   (    9.13     %)2

หมายเหตุ 
(1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
(2) จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

นายธัช  ธงภักด์ิ
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา
• Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจอร์จ  
 วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 100/2556 
 Thai Institute of Directors
• สัมมนา  FID  ครั้งที่ 3/2556  เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลส�าเร็จ  
 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2541 - 2554 ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2531 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2531 - 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2529 - 2530 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
  David Allen Company, Washington D.C., USA   
• ปี 2527 - 2528 วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
• 17 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  17 เมษายน 2556

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
- ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน   5,633,839 หุ้น   (   1.41   %)1

• จ�านวน   5,633,839 หุ้น   (   1.41   %)2

พล.ต.ท. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
ต�าแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• การบริหารจัดการ สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจรุ่นที่ 14 

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555

ประสบการณ์การท�างาน 
• ปี 2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการร่วมศูนย์โรคหัวใจ และผู้อ�านวยการศูนย์อายุรกรรม 
•   บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
•   ประธานกรรมการตรวจสอบ
•   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 - 2556 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล  
   บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2554 ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ 
  บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
• 2 มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
     ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง    2 มิถุนายน 2555

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี 2557  กรรมการที่ปรึกษา  
   สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
• ปี 2557  กรรมการกลาง   
   สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
• ปี 2557  ประธานมูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ
  โรงพยาบาลต�ารวจ

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

                         นายพงศ์ธร ธาราไชย
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan 
• ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbaba-Champaign, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร  Future Entrepreneurs Forum (FEF)  รุ่นที่ 1 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553 Thai Listed Company Association (TLCA)
• หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต  (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
• สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ 
 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 1)  Thai Institute of Directors
• หลักสูตร “การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR  Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 
• หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014)  
• หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557”  Thai Investors Academy
• โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2556 -  ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด
• ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน ประเทศไทย จ�ากัด
• ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ�ากัด
• ปี 2546 - ปัจจุบัน       กรรมการ  บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด
• ปี 2546 - 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2540  วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
• 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2 )
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  9 เมษายน 2557

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  3 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -  

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตน์ จ�ากัด
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี 2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอ�านวยการ / ประชาสัมพันธ์และโฆษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน     55,089,139  หุ้น   (  13.78   %)1

• จ�านวน     55,089,139  หุ้น   (  13.78   %)2
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

นายคเชนทร์ เบญจกุล
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 
 Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด
• ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
• 2 มิถุนายน 2555 – 9 เมษายน 2557  
   กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   
        ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน   ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระท่ี 2 )
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง 9 เมษายน 2557

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  3 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี-

นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 
    Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee 17/2556
• สัมมนา Anti-Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ 
 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2541 - 2553 Audit Partner  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos  
   Audit Company Limited
• ปี 2529 - 2541 Vice President, Provident Fund   
   บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2518 - 2528 Audit Manager ส�านักงานไชยยศ 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
• 2 มิถุนายน 2555 -  9 เมษายน 2557   กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
        กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
        ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2 )
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง      9 เมษายน ปี 2557

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี 2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ)
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

แผนผังคณะผู้บริหาร และประวัติ  

นายประสงค์  ธาราไชย
ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร

นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล
กรรมการ • รองประธานกรรมการบริหาร

นายธัช  ธงภักดิ์
กรรมการ  • กรรมการบริหาร   

• กรรมการผู้จัดการ

ดร.พงศ์ธร  ธาราไชย
กรรมการ • กรรมการบริหาร  

• รองกรรมการผู้จัดการ

ดร.ธีรธร  ธาราไชย
กรรมการบริหาร  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและธุรการ

นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศมี
กรรมการบริหาร  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก
กรรมการบริหาร  

• ผู้อ�านวยการโครงการ

นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ
กรรมการบริหาร • เลขานุการบริษัท

นายนพรัตน์  นรินทร์
กรรมการบริหาร  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน • ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

นางวรภรณ์  ชาวนา

นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

• ผู้อ�านวยการโครงการ

นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์
กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม  

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร

นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

• ผู้อ�านวยการโครงการ
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้บริหารระดับสูง 
SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT

จากขวาไปซ้าย 
นายประสงค์  ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
ต�าแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และรองประธานกรรมการบริหาร

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Civil Engineering University of Louisville, Kentucky, USA
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Director

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2556 กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2530 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2519 - 2530 ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดวันชัยก่อสร้าง
• ปี 2514 - 2519 หัวหน้างานมาตรฐานและวัสดุ กองวิจัยและพัฒนา  
   การประปานครหลวง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
• 2 มิถุนายน ปี 2555 - 17 เมษายน ปี 2556  
   กรรมการบริษัท  (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1))
• 17 เมษายน ปี 2556 - ปัจจุบัน   
   กรรมการบริษัท  (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง 17 เมษายน  2556

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท     28 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
- ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน      36,500,000 หุ้น   (    9.13     %)1

• จ�านวน      36,500,000 หุ้น   (    9.13     %)2

นายประสงค์  ธาราไชย
ต�าแหน่งในบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

อายุ  69 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Director
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2554 - ปัจจุบัน อุปนายก สภาวิศวกร
• ปี 2551 - 2553 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2547 - 2549 เลขาธิการ สภาวิศวกร
• ปี 2546 - 2547 เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2519 - 2530 รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จ�ากัด
• ปี 2516 - 2519 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ากัด
• ปี 2514 - 2516 ผู้จัดการโครงการ  
   บริษัท วัฒนา เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ากัด
• ปี 2511 - 2512 วิศวกรสนาม บริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
• 2 มิถุนายน ปี 2555 - 17 เมษายน ปี 2556   
   ประธานกรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• 17 เมษายน ปี 2556 - ปัจจุบัน  
  ประธานกรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง 17 เมษายน 2556

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท     28 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี 2554 - ปัจจุบัน อุปนายก สภาวิศวกร
• ปี 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า 
   และเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน     60,211,300  หุ้น   (    15.05     %)1

• จ�านวน     51,811,300  หุ้น   (    12.95     %)2

หมายเหตุ 
(1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ 
 นิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
(2) จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ
• 
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้บริหารระดับสูง 
SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT

จากขวาไปซ้าย

นายพงศ์ธร  ธาราไชย 
นายธัช  ธงภักดิ์  

และนายธีรธร ธาราไชย
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

นายธัช  ธงภักด์ิ
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา
• Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจอร์จ  
 วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 100/2556 Thai Institute of Directors

• สัมมนา  FID  ครั้งที่ 3/2556  เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลส�าเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2541 - 2554 ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2531 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2531 - 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2529 - 2530 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
  David Allen Company, Washington D.C., USA   
• ปี 2527 - 2528 วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
• 17 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง 17 เมษายน 2556

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   2 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี  - ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน   5,633,839 หุ้น   (   1.41   %)1

• จ�านวน   5,633,839 หุ้น   (   1.41   %)2

นายพงศ์ธร ธาราไชย
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan 
• ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois  
 at Urbaba-Champaign, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร  Future Entrepreneurs Forum (FEF)  รุ่นที่ 1 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors

• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553  
 Thai Listed Company Association (TLCA)
• หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต  (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1   
 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
• สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ 
 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 1) 
 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร “การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR  Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 
• หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014)  
• หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557”  Thai Investors Academy
• โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2556 -  ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด
• ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
   บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน ประเทศไทย จ�ากัด

• ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ�ากัด
• ปี 2546 - ปัจจุบัน       กรรมการ  บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด
• ปี 2546 - 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2540  วิศวกรโยธา (ออกแบบ)  
   บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
• 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระท่ี 1 )
• 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระท่ี 2 )
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  9 เมษายน 2557

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  3 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -  

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตน์ จ�ากัด
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี 2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอ�านวยการ / ประชาสัมพันธ์และโฆษก
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  - ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน     55,089,139  หุ้น   (  13.78   %)1

• จ�านวน     55,089,139  หุ้น   (  13.78   %)2

นายธีรธร ธาราไชย
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และธุรการ

อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา
• 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 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551  
 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551  
 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552  
 Thai Listed Company Association (TLCA)

ประสบการณ์การท�างาน 
• ปี 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 
•   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - 2556 ผู้อ�านวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2540 - 2541 วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จ�ากัดการด�ารงต�าแหน่ง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี -

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2547 - 2556 ผู้อ�านวยการ
  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี  2557- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   - ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน      50,033,839  หุ้น   (  12.51  %)1

• จ�านวน      50,033,839  หุ้น   (  12.51  %)2
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศมี
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประวัติการฝึกอบรม
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างาน 
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2533 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2531 - 2555 ผู้อ�านวยการโครงการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
- ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี -

นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก
ต�าแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา University of Northern Philippines,The Philippines

ประวัติการฝึกอบรม
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างาน 
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2535 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
- ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ
ต�าแหน่งในบริษัท 
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2554
• หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับ 
 บริษัทจดทะเบียน 2556
• หลักสูตร โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program  
 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (2014) 
• วิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ (2014)
• IOD Training Courses Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) ACPG   
 15/2014
• 

ประสบการณ์การท�างาน 
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2533 - 2555 ผู้อ�านวยการโครงการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2527 - 2533 วิศวกรไฟฟ้า  
   บริษัท SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY CO., LTD.
• ปี 2526- 2527 วิศวกรไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศิริกิจอีเลคตริด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
- ไม่มี –

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

นายนพรัตน์  นรินทร์
ต�าแหน่งในบริษัท 
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA  สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท�างาน 
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการ/ผู้อ�านวยการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
- ไม่มี –

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน      33,839 หุ้น   (  0.008 %)1

• จ�านวน      33,839 หุ้น   (  0.008 %)2
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้อ�านวยการโครงการ

อายุ 43 ปี

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

ประวัติการฝึกอบรม
-ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2538 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
-ไม่มี-

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี -

นางวรภรณ์  ชาวนา
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการสอบบัญชี คณะพาณิชย์และการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
-ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2554 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2535 - 2554 Partner บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
-ไม่มี-

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน    33,839 หุ้น   (    0.008     %)1

• จ�านวน    33,839 หุ้น   (    0.008     %)2
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นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคลล และพัฒนาองค์กร

อายุ 46 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญญบุรี
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร  Leadership / The Manager
• หลักสูตร  EMR & Internal Audit for ISO 14001 / QMR for ISO 9001
• หลักสูตร  คณะกรรมการความปลอดภัย และ จป.ระดับบริหาร

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  พ.ศ. 2556-2557 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร  
   บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จ�ากัด
• ปี  พ.ศ. 2555-2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคลและธุรการจัดซื้อ  
   บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  พ.ศ. 2551-2554 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  
   บริษัท เอ็ม.พี. เมดกรุ๊ป จ�ากัด
• ปี  พ.ศ. 2549-2550 ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรมและจัดซื้อ  
   บริษัท ณุศาศิริ จ�ากัด
• ปี  พ.ศ. 2546-2548 ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคลและฝึกอบรม  
   บริษัท เจ.ดี.พูลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• ปี  พ.ศ. 2532-2546 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคลและธุรการ  
   บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
-ไม่มี-

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี
- ไม่มี -

นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, กรรมการสวัสดิการ

อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี : วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
• ปริญญาโท : M.S.E. (Civil Engineering) University of Michigan at Ann Arbor, USA  
 พ.ศ. 2545

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program  
 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (2014) 
• หลักสูตร การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Reporting)
• หลักสูตร Responsible Supply Chain Management
• หลักสูตร Stakeholder Engagement 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2556 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการ  
   บริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2545 – 2555  ผู้จัดการโครงการ 
   บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
-ไม่มี-

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี
- ไม่มี -
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างบริษัท  

ส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน 
Compliance unit 

ส�านักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ส�านักบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายโครงการ

ผู้อ�านวยการโครงการ
ผู้อ�านวยการโครงการ

ผู้อ�านวยการโครงการ
ผู้อ�านวยการโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายงานออกแบบ

ผู้อ�านวยการฝ่าย
การบริหารจัดการความรู้ 

และฝึกอบรม

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล 
และพัฒนาบุคลากร

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจใหม่
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ (PPS) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุม
การก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆงานโยธา งานโครงสร้าง  
งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ( ระบบไฟฟ้า , สื่อสาร , เครื่องกล , ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย ) งานภูมิสถาปัตย์ 
งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างท่ีต้องอาศัยความช�านาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งท่ีเป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐ
และภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล โดยเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรก  
ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน  
EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 และได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BVQI  (Bureau Veritas Quality Internation-
al)  ตั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯได้น�าระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้บริหาร
งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)  จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรม  
และมีการตรวจติดตามจาก BVQI ทุกๆ 6 เดือน และด้วยประสบการณ์มากกว่า 28  ปี ในด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง บริษัทฯ 
มีผลงานกว่า 200 โครงการ  ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น

งานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
• โครงการ ทางด่วนขั้นที่ 2
• โครงการ วางท่อจ่ายน�้าของการประปานครหลวง
• โครงการ โรงพยาบาลสิริธร กรุงเทพมหานคร
• โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร (MRTA)
• โครงการ สนามบินสุวรรณภูมิ
• โครงการ อาคาร การส่ือสารแห่งประเทศไทย 
• โครงการ ส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ 
     ธนาคารแห่งประเทศไทย

• โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
• โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน  ส่วนต่อขยาย
• โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• โครงการศาลฎีกา
• โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
• โครงการวัดทิพย์  

งานภาคเอกชน
• โครงการ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
• โครงการ ใบหยก ทาวเวอร์ 2
• โครงการ ส�านักงานใหญ่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด  

 (มหาชน)
• โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด  

 (มหาชน)
• โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด  

 (มหาชน)
• โครงการ ธนาซิตี้
• โครงการ Jewelry Trade Center 
• โครงการ เกษร พลาซ่า
• โครงการ World Trade Center
• โครงการ Central World
• โครงการ Centara Grand Hotel
• โครงการไทยรัฐ TV
• โครงการ The Paseo Town
• โครงการ I Condo
• โครงการ RHYTHM Condominium
• โครงการ Central Festival Chiangmai   
• โครงการ TESCO Lotus สาขาต่าง ๆ

• โครงการ Central Plaza Changwattana
• โครงการ Central Westgate
• โครงการ Central Embassy  
• โครงการ The Grand Rama 9
• โครงการ U place 
• โครงการไอคอนสยาม
• โครงการแมคโคร สาขานครนายก,นครอินทร์
• โครงการศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค
• โครงการโตโยต้า สุขาภิบาล 3
• โครงการ MEGA BANGNA
• โครงการศูนย์กระจายสินค้า  TESCO Lotus

         สาขาล�าลูกกา,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี



 2014 Annual Report  •  27

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

งานต่างประเทศ
• โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT, LAOS PEOPLE’S DEMOCRATIC PEPUBLIC

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลน
นิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เป็นไปตาม
แผนการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ มิให้จ�ากัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
เท่านั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆมากขึ้น ได้แก่

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด ให้บริการการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบการ
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน 

โดยเป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซ่ึงเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการท�า Media และสื่อโฆษณา
รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง APPLICATION ส�าหรับช่วยในการควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และในปีนี้ยังมีการขยายธุรกิจไปสู่
ตลาดการซื้อขาย-ขาย ON-LINE เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้างด้วย ซึ่งการร่วมทุนกับบริษัท บิล์ค เอเชีย จ�ากัด น้ีไม่เพียงเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการท�างานให้กับบริษัทฯ โดยโปรแกรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุน
ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับงาน
ก่อสร้างในระดับประเทศอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาเรายังได้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อ
ยกระดับการแข่งขันสู่ระดับสากลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอ โดย
ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แสดงความพร้อมต่อการเปิดเสรีอาเซียนเห็นได้จากในด้านธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมการ
ก่อสร้างที่พักอาศัย Hongsa Power ที่ประเทศลาว ด้านธุรกิจอื่นในบริษัทย่อย บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด ได้รับงานออกแบบคฤหาสน์
และอาคารห้องชุดระดับ 5 ดาวของประเทศยูกันดา 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีช่องทางของรายได้เข้ามามากขึ้น แต่ปัญหาการเมืองที่มีอย่างต่อเน่ืองจากปลายปี 2556 จนถึงกลางปี 2557 ท�าให้
เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการอย่างมีนัยยะส�าคัญ บริษัทฯ ได้แก้ปัญหา 
ดังกล่าวโดยการจัดท�าแผนลดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมที่ด�าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน
1. บริษัทย่อย  2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด และบริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จ�ากัด
2. บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด
3. กิจการร่วมค้า 1 แห่ง ได้แก่ กิจการร่วมค้า พีพีคิว

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายแบ่งการท�างานของบริษัทย่อยในกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ดังน้ี
1. บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด ให้บริการด้านงานออกแบบวิศวกรรม
2. บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การถ่ายท�าและตัดต่อวีดีโอ การถ่าย  

ภาพนิ่ง การจัดท�าสื่อโฆษณา จัดท�ารายการวิทยุ รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง APPLICATION ส�าหรับช่วยในการควบคุม
งานก่อสร้าง

3. บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
4. บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจการซ้ือ-ขาย  ONLINE 

เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง
5. กิจการร่วมค้า พีพีคิว ให้บริการด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท�าการศาลฎีกา
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท  

99.99%                              90%                        80%          35%                  10%

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)  
ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท

บจก.พีพีเอส ดีไซน์ (PPSD)
ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการออกแบบงาน 
ด้านวิศวกรรม

บจก. สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน 

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)
ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท
ธุรกิจ : ควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง
ส�านักงานศาลฎีกาโครงการส�านักงานศาลฎีกา

บจก. พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น 
คอนซัลแทนท์ (PIC)
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการด้านมีเดียและ
คอนเทนต์

บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด (BUILK )
ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการทางด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศด้านงานก่อสร้าง

บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด (PPSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่  เลขท่ี 381/6 ชั้น 3 
ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ด�าเนินธุรกิจให้บริการ
ออกแบบ งานด้านวิศวกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 3.00 ล้านบาท (สามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 30,000 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 29,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด PPSD  
มีคณะกรรมการ จ�านวน 5 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายประสงค์  ธาราไชย ประธานกรรมการ

2. นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล รองประธานกรรมการ

3. นายทรงพล  จารุวิศิษฏ์ กรรมการ

4. นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการ

5. นายธานินทร์  ศรีเบญจรัตน์ กรรมการ

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (PIC) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลข
ที่ 381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ด�าเนินธุรกิจ
ให้บริการและเป็นผู้น�าด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก�าเนิดของ PIC มาจากข้อสังเกตท่ีว่าใน
ธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการน�าระบบไอทีมาใช้ในการท�างานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและทดสอบระบบการใช้งานภายใน 
PPS เองก่อน จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสู่บุคคลภายนอก  ซ่ึงเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ รวมทั้งจากการที่บริษัทฯ 
ได้จัดตั้ง PPS Training Center ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจต่างๆ และเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานของบริษัทฯ ให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการท�างาน  โดยเฉพาะ
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พนักงานที่จะเลื่อนระดับไปสู่ต�าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จะต้องผ่านการอบรมเป็นจ�านวน 84 ชั่วโมง โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก
ภายในและภายนอกบริษัทฯ มาเป็นผู้ให้ความรู้ มีการอบรมวิศวกรเกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างอยู่เป็นประจ�า PIC จึงรองรับการ
ท�างานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหาในการอบรมพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider 
และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น เคเบิลทีวี ยูทูบ ผลิตเป็นส่ือต่าง ๆ  และหารายได้จากการให้บริการจัดอบรมวิศวกรแก่หน่วย
งานต่างๆ นอกจากนี้  PIC  ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายท�าและตัดต่อวิดีโอ  การถ่ายภาพน่ิง จัดรายการวิทยุ 

ปัจจุบัน PIC มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น
จ�านวน 89,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PIC โดยมีคณะกรรมการ จ�านวน 2 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการ

2. นายเอกกมล เลิศชุณหเกียรติ รองประธานกรรมการ
 
บริษัทร่วมทุน
 
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยการร่วมลงทุน 

3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ร้อยละ49 บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 
ร้อยละ35 และบริษัท คอนเทค เทรดดิ้ง จ�ากัด ร้อยละ 16 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม 
และการตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน
ส�าหรับตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท โดยบริษัท โปรเจค  
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ได้ช�าระทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,449,980 บาท (สองล้านส่ีแสนส่ีหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท)  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  ทั้งน้ี บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนการด�าเนินงานในปัจจุบัน ได้เปิดรับงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว

บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด (BUILK) ให้บริการเว็บไซต์ www.builk.com ด�าเนินธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)  ส�าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 
มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จ�ากัด และบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

PPS และ BUILK ได้จัดท�า Program SiteWalk ซึ่งพัฒนามาเป็นล�าดับ โดยเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน เจ้าของ
งาน และผู้รับเหมา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์รายงานความคืบหน้า ปัญหาล่าสุด 
และสื่อสารระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ จากพื้นที่หน้างานไปยังส�านักงานใหญ่หรือส่ือสารกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในโครงการ 
เมื่อจ�าเป็นต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนสามารถท�าได้ทันที รวมทั้งสามารถรายงานผ่านระบบได้ในขณะเดียวกัน ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนใน
การด�าเนินงาน โดยปัจจุบัน BUILK ได้เพิ่มสินค้าและบริการอีกประเภทหนึ่ง คือ ธุรกิจซ้ือขายวัสดุก่อสร้าง ON-LINE 

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท PPS  บริษัท พีทีเอฟ 
เซอร์วิส จ�ากัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จ�ากัด ซ่ึงมีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และ ร้อยละ 5 ตามล�าดับ 
PPQ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท�าการศาลฎีกา ของส�านักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันมี
ทุนกิจการร่วมค้า จ�านวน 3.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุน2.64 ล้านบาท ซ่ึงยังคงรักษาสัดส่วนการร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 80 ท้ังนี้  
บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จ�ากัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จ�ากัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น
ใหญ่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ปัจจุบันโครงการศาลฎีกาเริ่มด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คาดว่าจะด�าเนินการเสร็จสิ้นในปี  
พ.ศ. 2560
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2557  
และเป้าหมายปี 2558  

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการ
ก่อสร้างงานอย่างครบวงจรในทุกแขนง มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 
28 ปี บริษัทฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ  ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน

ในช่วงปี 2557  บริษัทฯ มีโครงการที่มีสัญญาว่าจ้างแล้วและอยู่ระหว่างด�าเนินการ ได้แก่ 
 
งานโครงการก่อสร้างอาคาร
• โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 
• โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่ 
• โครงการ Rhythm สุขุมวิท 36-38 และ สุขุมวิท 42
• โครงการ The Street Ratchada
• โครงการ Central Festival Chiangmai 
• โครงการ Central Westgate 
• โครงการ Central Embassy 
• โครงการ Thairath TV อาคาร 17 และโรงจักร
• โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
•  โครงการ Rama 9 Square 
• โครงการ Mega Bangna 
• โครงการ U place 
• โครงการ I Condo ศาลายา
• โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม C-2)
• โครงการ Thanya Shopping Park
• โครงการโตโยต้า สุขาภิบาล 3
• โครงการ MAKRO จ�านวน 2 สาขา
• โครงการ Tesco Lotus  

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค
• โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT, Laos People's Democratic Republic
• โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงิน (MRT Blue Line)
• โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
• โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนขั้นที่ 1 ระยะที่ 2
• โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนขั้นที่ 1 ระยะที่ 3

งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความช�านาญเฉพาะด้าน
• โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

 วัดชนะสงคราม ( วัดทิพย์ ) 
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โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่

งานโครงการก่อสร้างอาคาร
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 โครงการ Central Westgate 

 โครงการ Central Embassy 

งานโครงการก่อสร้างอาคาร
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โครงการ U place 

โครงการ Tesco Lotus 

งานโครงการก่อสร้างอาคาร
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งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

 โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT 
Laos People's Democratic Republic

โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงิน (MRT Blue Line)



 2014 Annual Report  •  35

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
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งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความช�านาญเฉพาะด้าน

 โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ 
คันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์) 
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ในปี 2557  รายได้รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 266.81  ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.18  ซ่ึงในปี  2556  บริษัทฯ
มีรายได้รวม 293.79 ล้านบาท ท้ังน้ีเนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับที่ในปี 2557  โครงการหลาย
โครงการได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

ส�าหรับก�าไรสุทธิในปี 2557  มีจ�านวนเท่ากับ 17.72  ล้านบาท  ลดลงจากปี 2556  จ�านวน 1.61  ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.72  ซึ่งในปี 2556  บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ  19.33  ล้านบาท สาเหตุที่บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได้  ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯได้ด�าเนินการบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเน่ืองจากเหตุทางการเมือง

ณ ธันวาคม  2557  บริษัทฯมีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ  ท่ียังไม่ส่งมอบ (Backlog) จ�านวน25  โครงการ  
คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา  185.57  ล้านบาท นอกจากน้ัน  บริษัทฯมีงานที่อยู่ระหว่างการต่อสัญญา หรือ รอลงนามในสัญญา 
จ�านวน 16  โครงการ มูลค่า 150  ล้านบาท

นอกเหนือจากผลประกอบการทางด้านการเงินดังกล่าวข้างต้น ในปี 2557 บริษัทฯ ยังมุ ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ  
ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการด�าเนินงานและความต่างในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่เป็นหัวใจส�าคัญในการประกอบธุรกิจ

ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความต่างนั้น บริษัทฯ ได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างไซต์งานก่อสร้างกับส�านักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการท�างาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการพัฒนา
โปรแกรม Project LIVE เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่าน้ันในส่วนของการบริหาร
ข้อมูลภายในองค์กรเอง บริษัทฯ ได้น�าโปรแกรม Prosoft มาเป็นส่วนหน่ึงในมาตรฐานการด�าเนินงานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากร
บุคคล เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการมาท�างาน สถิติการลา สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับ 
ประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงบประมาณของโครงการได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�าในการเก็บ
รักษาและการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่เกษียณ
อายุ โดยมีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาทิ โครงการ PPS Future Leaders เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวัลจูงใจในการสอบเลื่อน
ระดับภาคีเป็นสามัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรส�าหรับการขยายธุรกิจไปสู่การรับงานภาครัฐที่มากขึ้นในอนาคต
อันใกล้ รวมถึง บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาพนักงานขององค์กร โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น หลักสูตร
อบรมภายในองค์กร และหลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน 

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร
จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง การบริหารโครงการ และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างเป็นหลัก โดยมี

บุคลากรขององค์กรท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายงานต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานใน
การยกระดับมาตรฐานในการด�าเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับคู่แข่งและเตรียมความพร้อมขององค์กรในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรม ดังต่อไปน้ี  

• หลักสูตร Basic Training “การบริหารงานก ่อสร ้างอย ่างมืออาชีพ” มีวัตถุประสงค ์ เพื่ออบรมและถ ่ายทอด 
ความรู ้ที่ส�าคัญ และจ�าเป็นในการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ระยะ Pre-Construction, During-Construction  
และ Post-Construction  โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในสายงานนี้ รับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมให้
กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

• หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง (Construction Contract Management)” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความ
เข้าใจด้านการบริหารสัญญาก่อสร้าง ทั้งสัญญาไทยและระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง สัญญาตามมาตรฐานสากล สัญญาควบคุมงาน และการ
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บริหารสัญญาที่เชื่อมโยงกับประกันภัย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้อง และกรณีเรื่องข้อพิพาทต่างๆ
• หลักสูตร “ก้าวสู่ต�าแหน่งผู้จัดการโครงการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพตรงตามความต้องการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
กลยุทธ์การบริหารโครงการ (Strategic Project Management) การบริหารและจัดท�าเอกสารที่ใช้ในหน่วยงานก่อสร้าง การวางแผน
และติดตามงานก่อสร้างโดยใช้ Microsoft Project การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นต้น

• หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
และงานติดตั้งระบบประกอบอาคารจากผู้เช่ียวชาญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน�าความรู้กลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาผล
งานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างไซต์งานอีกด้วย 

• หลักสูตร “ธุรการโครงการ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะการท�างานส�าหรับเลขานุการประจ�าโครงการ
โดยเฉพาะ ซึ่งหลักสูตรอบรมจะประกอบไปด้วย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระบบ ISO, การใช้ Microsoft Word, การใช้  
Microsoft Excel, การใช้ Microsoft Power Point 

• หลักสูตรพิเศษอื่นๆ เป็นหลักสูตรอบรมท่ัวไปท่ีบริษัทฯ เล็งเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของบริษัทฯ 
เองและบุคลากรของบริษัทฯ และมุ่งหวังเพื่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรในแง่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ด้านการบริหารและ
ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีหลักสูตรต่างๆ เช่น 

• หลักสูตร “English for AEC (Basic Level)”
• หลักสูตร “ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)”   
• หลักสูตร “Present การพูด การเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพ”
• หลักสูตร “Competency and Performance Management”
• หลักสูตร “Creative Thinking / Problem Solving”

หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร 
จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้บุคลากรในฝ่ายงานสนับสนุนโครงการ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคลและพัฒนา

บุคลากร โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรมต่างๆ อาทิ  

ฝ่ายการเงิน
• หลักสูตรการท�างบกระแสเงินสด Cash Flow (Work Shop)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีชัดเจน 

เกี่ยวกับหลักการแนวคิดและวิธีการในการจัดท�าและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การตีความและน�าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์งบกระแส
เงินสดไปใช้ในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี

• หลักสูตรเจาะงบกระทบภาษี ประเด็นการตรวจสอบและการขจัดข้อโต้แย้งกับสรรพากร

ฝ่ายบัญชี
• หลักสูตรการสัมมนาพิจารณาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 ฉบับ Pack 5 (TFRS10, TFRS11, TFRS12, 

TAS27, TAS28) และ TFRS13 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ และรับฟัง รวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ
เงินมาถือปฏิบัติ 

• หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการบัญชี, การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการตีความมาตรฐาน 
การบัญชี (SIC) รวม 13 ฉบับ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้างต้น รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับ Modern Professional Accountants โดย กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

• หลักสูตรเรียนรู้ภาษี ก้าวหน้าสู่ AEC อย่างม่ันใจ โดย กรมสรรพากร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับข้อก�าหนดด้านภาษีต่างๆ เม่ือประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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• หลักสูตรเคล็ด (ไม่ลับ) การจัดท�าบัญชีเพื่อออกงบการเงิน พร้อมการตรวจสอบสุขภาพองค์กรด้วยงบการเงิน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ทางการบัญชีให้มีศักยภาพที่จะสามารถด�ารงการท�างานทางด้านบัญชีให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร
• หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู ้ ภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล อัพเดทข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานในฝ่ายบุคคล 
• หลักสูตรเทคนิควิเคราะห์อัตราก�าลังเพื่อวางแผนก�าลังคน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการ

ในการวางแผนอัตราก�าลัง มีทักษะในการวิเคราะห์อัตราก�าลังและสามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรได้
• หลักสูตร IDP เทคนิคการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา

ความสามารถของพนักงาน รวมถึงประโยชน์และขั้นตอนของการจัดท�า IDP 

ส�าหรับผลด�าเนินงานปี 2557 ในส่วนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน มีการเปล่ียนแปลงที่เป็นประเด็นส�าคัญดังน้ี

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด ได้รับบุคลากรหลายต�าแหน่ง
เพื่อรองรับการเติบโตในส่วนของงานออกแบบวิศวกรรม ทั้งการ
ออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบ โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา
นี้ ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะชะลอตัว แต่บริษัทยังสามารถ
รับงานได้เพิ่มขึ้นกว่าปี 2556 เน่ืองจากทีมงานมีความพร้อมมาก
ขึ้น ประกอบกับการมุ่งหางานในตลาดต่างประเทศ ท�าให้ในปีที่
ผ่านมา บริษัท พีพีเอส  ดีไซน จ�ากัด มีงานออกแบบทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยงานในต่างประเทศนั้น มีงานออกแบบที่
ประเทศยูกันดาต่อเนื่องมาจากปี 2556 และได้รับงานออกแบบ
เพิ่มเติมจากประเทศเคนย่าซ่ึงจะด�าเนินการต่อเนื่องไปถึงปี 2558 
และคาดว่าในปี 2558 จะมีการรับงานด้านงานการออกแบบ
วิศวกรรมเพิ่มข้ึนอีกอย่างต่อเนื่องทั้งงานในประเทศและต่าง
ประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัว 
นอกจากน้ี บริษัทยังมีแผนที่จะรับงานเพิ่ม ด้านการเป็นท่ีปรึกษา
ทางวิศวกรรมโครงสร้างของโครงการต่างๆ ร่วมกับการควบคุม
งานโครงการก่อสร้างกับทาง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน) อีกด้วย

ส�าหรับงานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ ได้
เริ่มด�าเนินธุรกิจกับบริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาแรน จ�ากัด มา
เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท 
สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด มุ่งเน้นการเสนอ
งานไปที่กลุ ่มบริษัทเอกชนและการเปิดตลาดสู ่ประเทศเพื่อน
บ้านเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับรางวัลการประกวด
แนวคิดการออกแบบภายในสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงระยะที่ 2 
พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถของ
บริษัทแม้จะด�าเนินกิจการมาได้ไม่นาน โดยเป้าหมายการด�าเนิน
งานในปี 2558 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเสนองานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และประเทศมาเลเซีย 

swan  maclaren
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จ�ากัด ได้ถูกจัด
ตั้งขึ้นต้นปี พ.ศ. 2556 เนื่องจาก บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญ
ของงานส่ือสารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศว่า จะมีส่วนช่วย
สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เกิดความแตกต่างและช่วย
พัฒนาคุณภาพของผลงานให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยัง
เป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจให้เกิดความหลากหลายและ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่าน
มา บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ันคอนซัลแทนท์ จ�ากัด ได้ด�าเนินการ
ในการผลิตส่ืองานสารสนเทศให้กับบริษัทฯ มากมาย อาทิ วีดีโอ
งานอบรมสัมมนา ,วีดีโอ Presentation Tesco Lotus Refresh 
Extra Bangyai, วีดีโอ Presentation Sanwa, วีดีโอ Presenta-
tion ไม้อัดเคลือบฟิล์มธนาภัณฑ์ค้าไม้ ส่วนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จ�ากัด 
(PIC) ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลโครงการ (Project Live) เพื่อ
ใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนส์ ตลอดจนมีการน�าระบบสแกนลาย
น้ิวมือออนไลน์ไปติดตั้งยังหน่วยงานไซต์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จ�านวนทั้งส้ิน 18 ไซต์งาน รวมถึงได้พัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลข้ึนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
การปรับปรุง Website ของ PPS, PPS Design ให้มีความทันสมัย
มากขึ้น ทั้งด้านความสวยงาม และระบบบริหารจัดการ (Back 
Office) โดยมีเป้าหมายให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานด้านต่างๆ 
ผ่านระบบ Data Center ที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุด

เม่ือช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น
คอนซัลแทนท์ จ�ากัด ได้ริเริ่มท�าโครงการ 

“วิศวกรสีขาว” ซ่ึงเป็นโครงการ CSR 
ของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างของ

สังคมวิศวกรที่ดี มีการจัดท�า Mascot ประจ�า
โครงการ ลุงพีและมิสเตอร์โมลล์ (ตุ่น) ขึ้นพร้อม
จัดท�าเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น “เกร็ดความรู้จาก

ลุงพี” นอกจากน้ี ยังเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับ
วงการวศิวกรรมผ่าน Fanpage “White Engineer” 

ใน Facebook และ Blog “ช่างมันส์” ตลอดจนมีการ
จัดท�าสินค้าพรีเม่ียมในโครงการวิศวกรสีขาวขึ้นเพื่อ

แจกและจัดจ�าหน่าย รวมถึง การผลิตรายการวิทยุ “ช่าง
มันส์” ที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับวงการวิศวกรรมขึ้นในปลายปี  
พ.ศ. 2557 โดยด�าเนินรายการผ่านวิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. 
FM 106 mHz. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ส�าหรับเป้าหมายการด�าเนินงานในปี 2558 บริษัท พีพีเอส 
อินฟอร์เมช่ันคอนซัลแทนท์ จ�ากัด วางแผนที่จะจัดท�าคอนเสิร์ต
ขึ้นเพื่อเป็นการขยายงานและเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ รวมถึง
การพัฒนาระบบการประสานข้อมูลจากหน่วยงานก่อสร้าง
เข้ากับฐานข้อมูลหลักของส�านักงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

Changmuns Channel 
Changmuns 

         Changmuns Radio 
         FM 106 Mz

Changmuns Blog 
changmuns blogspot com   

Changmuns Facebook 
changmuns
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ในปีที่ผ่านมา การร่วม
ลงทุนกับบริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด น้ัน มีผลประกอบการท่ีน่าพึง
พอใจ ทั้งในแง่ของการร่วมลงทุนเพื่อออกแบบ Software ส�าหรับ
ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานให้
กับบริษัทฯ โดยแผนร่วมทุนดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี วงเงิน
ลงทุนทั้งหมด 12 ล้านบาท รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ไปสู่ตลาด
การซ้ือ-ขาย Online เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบัน
มีการให้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีผู้รับเหมาใน
ฐานข้อมูลของระบบกว่า 4,000 ราย และมีลูกค้าที่ใช้งานต่อเนื่อง
กว่า 400 ราย โดยมีแนวโน้มว่าจ�านวนลูกค้าที่ใช้บริการจะมากขึ้น
เป็นล�าดับ โดย บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด คาดว่า จะรับรู้รายได้
จากธุรกิจการซื้อ-ขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง Online ท่ีชัดเจน
ภายในปี 2558 ส�าหรับเป้าหมายในการด�าเนินงานนั้น บริษัทคาด
ว่า จะมุ่งพัฒนา Software ส�าหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าและ
สร้างเครือข่ายใหม่ๆ ของธุรกิจการซื้อ-ขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง 
Online ในต่างประเทศ 

เป้าหมายการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2558
ในปี 2558 บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาส

ในธุรกิจทั้งจากธุรกิจหลัก บริษัทลูกและบริษัทท่ีบริษัทฯ เข้าไปร่วมทุน ในแง่ของรายได้นั้นบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมทั้งกลุ่มอยู่ที่  
300 ล้านบาท โดยมีแนวทางในการขยายธุรกิจดังต่อไปน้ี คือ 

ส�าหรับธุรกิจหลักคือธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างนั้น ในปี 2558 ส�าหรับงานในภาคเอกชนบริษัทฯมีเป้าหมายจับ
กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงและมีการขยายตัวสูง โดยมุ่งเน้นการเป็นคู่ค้ากันระยะยาว โดยกลุ่มภาคเอกชน บริษัทฯมีเป้าหมายกลุ่มลูกค้า
เอกชนที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง เช่น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่อยู่อาศัยระดับสูง เป็นต้น โดยมีเป้า
รายได้รวมในภาคเอกชน ประมาณ 180 ล้านบาท ส�าหรับในกลุ่มของงานภาครัฐ ซ่ึงมีโอกาสขยายตัวสูงในปีน้ี บริษัทฯตั้งเป้าหมายท่ีจะ
เพิ่มสัดส่วนของงานภาครัฐข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ จากโอกาสที่ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐและ
โครงการตามนโยบายอื่นๆ โดยในปี 2558 นี้ บริษัทฯมีเป้าหมายรายได้จากโครงการภาครัฐประมาณ 90 ล้านบาท

นอกเหนือจากงานในประเทศ บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะขยายงานไปในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ท่ีผ่านมา
บริษัทฯ มีงานในประเทศลาว ในปี 2558 นี้ บริษัทฯมีเป้าหมายในการขยายงานไปในประเทศสหภาพเมียนม่าร์เป็นหลัก และรวมท้ังประ
เทศอื่นๆด้วยตามโอกาสทางธุรกิจที่น่าจะดีขึ้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC โดยบริษัทฯมีเป้าหมายรายได้จาก
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ประมาณ 15 ล้านบาท

ส�าหรับในส่วนของงานออกแบบวิศวกรรม บริษัทฯมุ่งเป้าไปที่งานในกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าประเภท
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย นอกจากนี้บริษัทฯยังมีโอกาสในการรับงานออกแบบวิศวกรรมในต่างประเทศอีกด้วย ส่วนของงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมบริษัทฯ ยังเน้นงานต่างประเทศเป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีเป้ารายได้อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาทส�าหรับส่วนของ
ธุรกิจสารสนเทศและสื่อสารมวลชน บริษัทฯ มีเป้าหมายทางรายได้รวมประมาณ 15 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการขยายงานทางด้าน
สื่อโดยเน้นการพัฒนาเนื้อหาและการจัดงาน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ IT ร่วมกับบริษัท Builk Asia ในการท�าธุรกิจพาณิชย์อีเล็คโทรนิค 
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในปีน้ี

นอกเหนือจากทางด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของบริษัทฯโดยการพัฒนาระบบภายในหลาย
ระบบไปพร้อมๆกัน เช่น ระบบ ISO9000 ระบบ IT และแอพลิเคชั่น ระบบฐานข้อมูลพนักงาน และระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทฯ มีเป้าหมายให้การพัฒนาระบบสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน เพื่อให้อัตราการท�าก�าไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บริษัทฯมีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการท�างานและการค�านึงถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้เก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมให้ม่ันคง
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างรายได้ 

ประเภทรายได้
(แบ่งตามลกัษณะโครงการ)

2555 2556 2557 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

รายได้จากการบริการ 265.29 98.92% 290.09 99.08% 263.65 98.81%

• อาคารส�านักงาน/อาคารชุด 19.62 7.31% 67.20 22.95% 87.96 32.97%

• ห้างสรรพสินค้า/โรงแรม 205.85 76.75% 168.77 57.64% 131.75 49.38%

• สาธารณูปโภค/1 29.73 11.08% 33.86 11.57% 32.26 12.10%

• อื่นๆ/2 10.01 3.77% 20.25 6.92% 11.68 4.36%

รายได้อื่น 2.91 1.08% 2.69 0.92% 3.16 1.19%

รวมรายได้รวม 268.20 100 % 292.78 100 % 266.81 100%

หมายเหตุ : รายได้อื่น หมายถึง ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื่นๆ
/1: ประกอบด้วย สนามบิน โรงพยาบาล ทางด่วน รถไฟฟ้า และ สถานศึกษา
/2: ประกอบด้วย วัด โรงงานอุตสาหกรรม และ โชว์รูม
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

ปัจจัยความเสี่ยง 
และการบริหารความเสี่ยง  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS เล็งเห็นความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท�าแผนความเส่ียง ติดตามก�ากับดูแล และประมวลผลอย่างต่อ
เนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงโดยรวมแล้ว
สามารถสรุปได้เป็นความเสี่ยงหลักได้ 3 ด้าน คือ ความเส่ียงจากการแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด ความเส่ียงด้านการบริหาร
จัดการและกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1. ความเส่ียงจากการแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด
 1.1. ความเส่ียงจากสถานการณ์ตลาด

ธรุกจิให้บรกิารออกแบบและบรหิารโครงการก่อสร้างนบัเป็นธรุกจิทีม่กีารแข่งขนัสงู เนือ่งจากเป็นธรุกจิบรกิารทีส่ามารถ
เข้าธุรกิจได้ไม่ยาก แม้จะต้องใช้ใบอนญุาตประกอบวิชาชพีกต็าม ทัง้นีเ้นือ่งจากธรุกจินีเ้ป็นธรุกจิทีใ่ช้เงนิทนุในการเริม่ต้น
ต�่า ท�าให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าด�าเนินการประกอบธุรกิจได้ไม่ยาก ภาวะของธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่
ห้าปีหลัง ท�าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้าสู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการรายเดิมก็ขยายตัวเพื่อรองรับโอกาสที่
มากขึ้น ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ตลาดมีการตึงตัว จึงท�าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และเริ่มมีการแข่งขันทางราคา
ออกมาให้เห็นมากขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้การแข่งขันท่ีรุนแรงจะท�าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นและบริษัทฯมีแรงกดดันมากขึ้นในการก�าหนดราคา  
แต่ชื่อเสียง ประสบการณ์ และทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าค�านึงถึงในการเลือกใช้ผู้บริหาร
โครงการก่อสร้างหรือผู้ออกแบบ ท�าให้บริษัทฯยังคงรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในด้านนี้ได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้บริษัทฯตระหนักถึงความเส่ียงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯจึงมีนโยบายมุ่งเน้นสร้าง
ความแตกต่างทางคุณภาพในการบริการและเลือกหาลูกค้าที่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างในการบริการ รวมท้ังพัฒนา
ประสทิธภิาพในการท�างานของบรษิทัฯให้ดขีึน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯยงัมแีนวทางในการเพิม่ลกูค้าใหม่ๆและในประเภทงานทีก่ว้าง
ออกไป รวมทั้งโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศซึ่งมีอัตราการท�าก�าไรดีกว่า 

 1.2. ความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ หรือ ความไม่แน่นอนของรายได้
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯมาจากการให้บริการบริหารโครงการแก่เจ้าของงาน ซึ่งลักษณะของรายได้ดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นโครงการ นั่นหมายความว่ารายได้ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามข้อตกลงในแต่ละสัญญา เป็นผลให้บริษัทฯมีความเสี่ยง
จากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ และความไม่แน่นอนของรายได้ ที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าหรือปริมาณงานเพิ่มลดใน
แต่ละสัญญาของโครงการ ความต่อเนื่องของงานในอนาคตซึ่งขึ้นกับสภาพตลาด

บริษัทฯมีแผนจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยการติดตามและประเมินผลอัตราการใช้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ใช้วางแผนทรพัยากรบคุคลและแผนการหางานของบรษิทัฯ โดยมเีป้ารกัษาอตัราการใช้ทรพัยากรบคุคล
ของบริษัทฯเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ท้ังน้ีบริษัทฯยังมีนโยบายด้านคุณภาพงานและการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความ
แตกต่างที่ชัดเจนของบริษัทฯจึงท�าให้ลูกค้าของบริษัทฯกลับมาใช้บริการอีกรวมทั้งแนะน�าลูกค้าให้กับรายอื่นๆ 

 1.3. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ในอดตีกลุม่ลกูค้าของบรษิทัฯค่อนข้างมกีารกระจกุตวั แต่ในช่วงปีทีผ่่านมาบรษิทัฯได้มกีารปรบัตวัเพือ่รบัความเสีย่งในข้อ
นี้ไดด้ีขึน้ โดยมีการกระจายการรับงานในกลุ่มลกูค้าใหม่ๆ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะด�าเนินนโยบายดงักล่าวต่อไปโดยการพยายาม
รกัษาสดัส่วนของลกูค้าของบรษิทัฯให้มคีวามหลากหลาย ทัง้ในแง่ของจ�านวนและประเภทของธรุกจิ เพือ่เป็นการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลลบต่อลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 1.4. ความเส่ียงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ปัจจยัภายนอกทีค่วบคมุไม่ได้ทีบ่รษัิทฯมองว่ามผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิของบรษัิทฯ ประกอบด้วยปัจจยัทางการเมอืง 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และ ภยัพบิตัธิรรมชาต ิส�าหรับปัจจยัเหล่านีเ้ป็นปัจจยัภายนอกทีม่โีอกาสเกิดขึน้ได้ ดงันัน้บริษัทฯจงึ
ได้มีการวางแผนรับมอืโดยการจดัเตรยีมเงนิทนุหมุนเวยีนของบริษทัฯให้เพยีงพอ กระจายแหล่งทีม่าของรายได้ทัง้ประเภท
และภูมิภาคที่มีปัจจัยภายนอกต่างๆเหล่าน้ีต่างกัน รวมทั้งบริษัทฯยังมีการติดตามและปรับปรุงแผนงานอยู่เสมอเพื่อให้
ปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

2. ความเส่ียงจากการบริหารจัดการและกลยุทธ์
 2.1. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร

ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯเป็นงานบรกิาร ทรพัยากรบคุคลจงึเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุขององค์กร ดงันัน้การสร้างความต่อ
เนื่องในการรักษาทรัพยากรบุคคลจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการเลือกเฟ้นพนักงานใหม่ การพัฒนา
พนักงานเดิม และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ๆขึ้นมารับช่วงต่องานจากผู้บริหารรุ่นเก่าเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ 
ส�าหรับความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรทีเ่กดิข้ึนในปัจจบุนั มปัีจจยัหลกัจากการเตบิโตของธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบังาน
ก่อสร้างที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดการแข่งขันอย่างย่ิงในการคัดเลือกเฟ้นหาบุคคลกรท่ีมีความรู้ความช�านาญการ 
บริษัทฯจึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้โดยการก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องตามสายอาชีพ
และความต้องการทรัพยากรบุคคลท่ีเกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯผ่านการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่
มีการติดตามต่อเน่ืองทุกเดือน และผ่านแผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อเนื่อง รวมท้ังบริษัทฯได้มีความพยายามใน
การเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการท�างานและป้อง
การการสูญเสียบุคคลากรที่ส�าคัญของบริษัทฯ

 2.2. ความเส่ียงจากท่ีเกิดขึ้นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิด  
  ความเสียหายต่อโครงการ

ลกัษณะการให้บรกิารของบรษัิทฯมคีวามสัมพนัธ์อย่างมนียัส�าคัญกบัการด�าเนนิงานของคู่ค้าหรือผู้เกีย่วข้องอืน่ในโครงการ 
ได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ รวมทั้งเจ้าของงาน ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯจึงเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านนี้ โดยมีการ
ประเมินผู้รับเหมาท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการรับงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า
ที่อาจมีความเสี่ยงสูงก่อนเร่ิมโครงการ และมีแผนป้องกันความเสี่ยงด้วยนโยบายการประเมินปัญหาล่วงหน้าและแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็วเม่ือพบปัญหา เน่ืองจากในลักษณะการท�างานที่โครงการนั้นมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า
ต่างๆอยู่แล้ว ดังนั้นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะสามารถท�าได้ หากพบข้อผิดพลาด
หรือปัจจัยความเสี่ยง บริษัทฯจะมีการให้การแนะน�ารวมทั้งออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการท�าแผนบริหารความเสี่ยงรายโครงการเพื่อเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
โครงการอีกชั้นหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง

 2.3. ความเส่ียงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ีวิศวกรท่ีปรึกษา
แม้ว่าบรษิทัฯจะมกีระบวนการในการคดัเลอืกพนกังาน การอบรม และการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมาตรฐานและมุง่เน้นคณุภาพ 
ความผิดพลาดในการปฏบิตัหิน้าทีก่อ็าจเกดิขึน้ได้ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานและช่ือเสยีงของบรษิทัฯ บรษัิทฯ
จงึบรหิารความเสีย่งด้านนีโ้ดยการเน้นย�า้ถงึกระบวนการท�างานและขัน้ตอนในการท�างานทีล่ะเอยีด ฝึกอบรม และประเมนิ
พนักงานและโครงกรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯได้ท�าประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity 
Insurance) ไว้เพื่อเป็นการคุ้มครองค่าเสียหายที่บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบจากความเสี่ยงดังกล่าว

 2.4. ความเส่ียงด้านการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น
ในการขยายงานเพิม่เตมิจากขอบเขตงานหลักของบรษิทัฯนัน้ บรษัิทฯ ใช้นโยบายในการร่วมลงทนุกบับรษิทัอืน่ทีม่คีวามรู้
ความช�านาญในขอบเขตงานนัน้ๆ เช่นในการออกแบบสถาปัตยกรรม บรษิทัฯมกีารร่วมมอืกับบรษิทั Swan & Maclaren 
LLP ที่สิงคโปร์  และในแง่ของการลงทุนด้านซอฟต์แวร์และพาณิชย์อิเล็คโทรนิค บริษัทฯมีการร่วมลงทุนกับบริษัท บิล
ค์ เอเชีย จ�ากัด ดังน้ันบริษัทฯจึงมีความเส่ียงด้านการร่วมลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯใช้นโยบายการลงทุนเป็นผู้ลงทุน
ส่วนน้อย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตามความส�าเร็จของบริษัทฯที่มีการร่วมทุนกับบริษัทอื่น ท�าให้บริษัทฯมีความเสี่ยง
ที่จ�ากัดและบริหารจัดการได้

 2.5. ความเส่ียงจากการทุจริต
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ถึงแม้บรษัิทฯจะมคีวามเสีย่งทีไ่ม่มากจากการทจุรติเนือ่งจากรายรบัและรายจ่ายของบรษัิทฯจากการให้บริการซึง่มสีญัญาที่
ชดัเจน และมกีารบนัทกึรายการทกุเดอืน แต่ทัง้นีบ้รษิทัฯยงัคงมคีวามเส่ียงจากการทจุรติอืน่ๆทีอ่าจเกดิขึน้เช่น การทจุรติ
ร่วมกบัคูค้่าอืน่เช่นผูอ้อกแบบ ผูร้บัเหมา หรอืคนของเจ้าของงาน ซึง่แม้อาจก่อให้เกดิความเส่ือมเสียช่ือเสียงในการด�าเนนิ
การธุรกิจ บริษัทฯพยายามอย่างยิ่งที่จะปิดความเสี่ยงด้านนี้ให้หมดไป เนื่องจากเป็นคุณค่าหลักของบริษัทฯและบริษัทฯ
ถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นนอกเหนือจากการใช้ระบบเอกสาร และระบบ IT ในการติดตามข้อมูล ผู้บริหารของบ
ริษัทฯยังมีนโยบายในการเข้าพบลูกค้าหรือผู้ร่วมงานเป็นระยะๆเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวด้วย ทั้งนี้บริษัทฯมีช่อง
ทางให้สามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง ผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทางเพิ่มเติม

3. ความเส่ียงด้านการเงิน
 3.1. ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา

แม้ในแต่ละโครงการบริษัทจะสามารถประเมินรายได้ได้ชัดเจนตามสัญญาที่ระบุไว้กับลูกค้า บริษัทฯยังคงมีความเสี่ยงใน
การทีไ่ม่สามารถเกบ็เงนิได้ตามสญัญาเช่นลกูค้าช�าระค่าบรกิารล่าช้า งานเพิม่ลด หรอืปัญหาอืน่ๆทีอ่าจเกิดขึน้ในโครงการ 
ซึง่อาจส่งผลให้บรษิทัฯไม่สามารถเกบ็เงนิได้ตามทีร่ะบไุว้ในสญัญา บรษิทัฯมแีผนการบรหิารความเสีย่งด้านนี ้โดยการเน้น
การคดักรองผูว่้าจ้างก่อนการรบังาน ควบคูไ่ปกบัการเน้นการให้บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ความส�าเรจ็และความพงึ
พอใจของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยตรง

 
 3.2. ความเส่ียงจากการลงทุน

บริษัทฯมีการน�ากระแสเงินสดส่วนเกินไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ดังน้ันบริษัทฯจึงมีความเส่ียงจากเงินลงทุนตาม
ประเภทในการลงทุนดังกล่าว ส�าหรับความเสี่ยงในด้านนี้บริษัทฯบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีนโยบายการลงทุนที่มุ่ง
เน้นการลงทุนในความเสี่ยงที่ยอมรับได้เท่าน้ัน ลักษณะของเงินลงทุนจะเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินหลังจากมีการกัน
กระแสเงนิสดทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�าเนนิงานและลงทนุในธรุกจิหลักออก และมกีารรายงานการลงทนุให้กรรมการบรหิาร
ทราบอยู่เป็นประจ�า
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

การตลาด และภาวะการแข่งขัน  

ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯน้ันมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ ดังนั้นตลาดและภาวะ
การแข่งขันของธุรกิจจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังภาคอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการท่ีใช้เวลานาน โดยที่
ขอบเขตของการให้บริการของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ใช้เวลานานดังกล่าว
จะแตกต่างไปตามช่วงของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินราคาก่อสร้าง การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การออกแบบวิศวกรรม การบริหารโครงการ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับโครงการ ฯลฯ มูลค่ารวมโดยประมาณ
ของงานธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาจะแตกต่างเป็นกรณีไปตามความยากง่ายและขอบเขตของงาน 

อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 6 แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 60 และเป็นภาครัฐ
ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ แต่มูลค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มักจะพูดถึงนี้จะนับรวมอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทุกประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของงานรับเหมาก่อสร้างเพราะมีมูลค่างานสูง ส�าหรับงานก่อสร้างท่ีเป็นอุปสงค์ของธุรกิจวิศวกรที่
ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มักจะเป็นโครงการขนาดกลางและใหญ่เท่านั้น

ส�าหรับภาพรวมในปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเมืองในช่วงคร่ึงปีแรก ท�าให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง
โดยรวมหดตวัทัง้ภาครัฐและเอกชน และมกีารปรับตวัดขีึ้นในครึง่ปีหลงัอย่างชดัเจน โดยจากรายงานของส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ภาคการก่อสร้างมีการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ซึ่ง
ขยายตัวร้อยละ 3.7 ตามการขยายตัวของภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างและ
ปริมาณการจ�าหน่ยผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีขยายตัวเพิ่มมากข้ึน แต่โดยรวมทั้งปีภาคการก่อสร้างยังมีการขยายตัวติดลบ คือ โดยรวมทั้งปีหด
ตัวร้อยละ 3.8

ที่ผ่านมาในปี 2557 ภาวการณ์ชะลอตัวของธุรกิจเกิดขึ้นจากการหดตัวอย่างรวดเร็วของงานภาครัฐ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวน่าจะปรับ
ตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2558 จากแผนการเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐที่จะมีออกมาจ�านวนมาก ซ่ึงมีมูลค่ารวมกันกว่า 
6.4 แสนล้านบาท หากมองเฉพาะกระทรวงหลักและเฉพาะปี 2558 พบว่าจากการเปิดเผยของ รัฐมนตรีคมนาคม ทางกระทรวงคมนาคม
มีแผนใช้วงเงินลงทุนเกือบ 5.6 หมื่นล้านบาท แผนการลงทุนจะเป็นทางบก  21,937 ล้านบาท ลงทุนระบบราง 2.7 หม่ืนล้านบาท แบ่ง
เป็นรถไฟทางคู่ 9,219 ล้านบาท และรถไฟฟ้า 17,780 ล้านบาท ลงทุนทางน�้า 2,206 ล้านบาท ลงทุนทางอากาศ  4,831 ล้านบาท ท่ี
เหลือเป็นการซ่อมสร้าง 11.18 ล้านบาท นอกจากน้ี รัฐบาลยังก�าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
จึงคาดว่าจะท�าให้การใช้จ่ายภาครัฐเร่งตัวขึ้น ซึ่งอาจประเมินได้ว่า ทิศทางธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการ
ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2558 

ส�าหรับในภาคเอกชน  หากมองการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมในเศรษฐกิจ เริ่มมีการกลับมาขยายตัวในครึ่งปีหลังของปี 2557 โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้น โดยคาดว่า ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก การเร่งรัดพิจารณา
อนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุน การลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายการลงทุนเพื่อรองรับการเปิดเสรี AEC ในปี 2559

ส�าหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อ
ความมั่นใจผู้บริโภค รวมท้ังยังได้รับผลกระทบจากอุปทานคงค้างท่ีมีการพัฒนามาในปีก่อนหน้า ส�าหรับในปี 2557 จ�านวนที่อยู่อาศัยสร้าง
เสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ยอดคงค้างสินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 3.1 ยอดคงค้างสินเช่ือส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 12.1 ขณะที่
ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหาคารลดลงร้อยละ 4.8 ส�าหรับทางด้านราคา อสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีการปรับราคาสูง
ขึ้น โดยเฉพาะอาคารชุดที่มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 หากมองที่โครงการใหม่ที่มีการเปิดตัวในปี 2557 อ้างอิงถึงบริษัทเอเจนซ่ี ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) พบว่ามีหน่วยขายใหม่เปิดขายลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า โดยคอนโดมิเนียมมีการเปิดตัวน้อยลงร้อย 
22 ในขณะที่บ้านเดียวมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยท่ีตลาดคอนโดมิเนียมยังคงเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหลักที่มีการเปิดตัว โดยหน่วย
ขายใหม่จะมีขนาดเล็กลงเนื่องจากราคาที่ดินและค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น 
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อย่างไรก็ดีส�าหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 คาดว่าจะมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน จากความมั่นใจของผู้บริโภค
ที่ปรับตัวดีขึ้นและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพขึ้น ส�าหรับโครงการใหม่ที่มีการชะลอการเปิดตัวในครึ่งแรกของปี 2557 ได้มี
การกลับมาเปิดตัวอีกครั้งตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2557 และต่อเนื่องมายังปี 2558 ทิศทางการเปล่ียนที่อยู่อาศัยจากแนวราบมาเป็นแนวดิ่ง
เป็นทิศทางที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา แม้ว่ากลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมระดับกลางและล่างจะมีแรงกดดันจากสภาวะ
อุปทานสะสมสูง แต่กลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมระดับบนในท�าเลศักยภาพยังคงดีต่อเน่ือง และมีการปรับขึ้นของราคาอย่างสม�่าเสมอ

นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแล้ว ภาคเอกชนในส่วนของศูนย์การค้าก็คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยกลุ่ม
ทุนขนาดใหญ่ต่างมีแผนที่จะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ขึ้นต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบ และเป็นจุดหมายทางการจับจ่ายใช้สอยและแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยกลุ่ม CPN มีแผนการพัฒนาโครงการมูลค่ากว่า 
5.3 หมื่นล้านบาท กลุ่มสยามพิวรรธน์มีแผนลงทุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท กลุ่มจีแลนด์มีแผนพัฒนาโครงการอาคาร
สูงมูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาท และส�านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีโครงการพัฒนามูลค่ากว่า 2.6 หม่ืนล้านบาท

นอกเหนือจากธุรกิจก่อสร้างในประเทศแล้ว ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบและบริหารจัดการงานก่อสร้าง น่าจะได้รับอานิสงค์จาก
การเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่ามีแนวโน้ม
ขยายตัวดีขึ้นในปี 2558 โดยคาดว่าเศรษฐกิจในอินโดนิเซียจะขยายตัวร้อยละ 6.2 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวร้อยละ 6.4 เศรษฐกิจ
เวียดนามจะขยายร้อยละ 6.2 ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จะสร้างโอกาสในการลงทุนและก่อสร้าง ซึ่งเป็น
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

โดยรวมแล้วคาดว่าสถานการณ์ทางการตลาดน่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนภาครัฐและเสถียรภาพทางการเมือง 
ส�าหรับการแข่งขันคาดว่า จะยังคงมีการแข่งขันทางราคาอยู่เนื่องจากผู้ประกอบการรายอื่นๆในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากความไม่ต่อเนื่องของงานในปี 2557 อาจมีแรงจูงใจให้แข่งขันทางราคา ส�าหรับด้านต้นทุนธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาจะยังคงได้รับผลก
ระทบจากค่าตอบแทนของวิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคและผู้ช�านาญการที่ปรับตัวสูงขึ้น 

อย่างไรก็ดี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS ได้มีนโยบายการติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงและขยายตัวต่อเนื่องได้ โดยในปี 2558 บริษัทฯ 
คาดว่าจะสามารถขยายงานไปในส่วนของงานภาครัฐและในภูมิภาคได้มากขึ้น ตามโอกาสที่น่าจะดีขึ้นในปี 2558
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มีดังต่อไปน้ี 

ล�าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 นายพงศ์ธร  ธาราไชย  55,089,139  13.772 

2 นายประสงค์  ธาราไชย  51,811,300  12.953 

3 นายธีรธร ธาราไชย  50,033,839  12.508 

4 นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล  36,500,000  9.125 

5 นางเรวดี  ธาราไชย  8,400,000  2.100 

6 นางกันยา  สิทธิ์สุกใส  7,778,200  1.945 

7 นายธัช  ธงภักดิ์  5,633,839  1.408 

8 นายสุรพล  ตังคะประเสริฐ  5,169,700  1.292 

9 นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ  4,862,839  1.216 

10 นายอาทิตย์  หงษ์จินตกุล  3,000,000  0.750 

11 นายวิชัย  บุญธนาพิบูลย์  1,866,400  0.467 

12 น.ส.กัลยารัตน์  เครือวัลย์  1,700,000  0.425 

13 นางศิริวรรณ  ศิริวรลักษณ์  1,700,000  0.425 

14 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  1,665,600  0.416 

15 น.ส.อรพันธ์  หงษ์จินตกุล  1,650,000  0.413 

16 ผู้ถือหุ้นอื่น  163,139,144  40.780 

ยอดรวมทุนช�าระแล้ว 400,000,000 100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  399,300,000.00 99.825

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  700,000.00  0.175 

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออก 
และช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�านวนร้อยละ 0.175
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โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด 
และคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
7.  คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบริษัท   

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ การด�ารงต�าแหน่ง

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธาน
กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

รับต�าแหน่ง
17 เม.ย.56

2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

รับต�าแหน่ง
17 เม.ย.56

3. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

รับต�าแหน่ง
17 เม.ย.56

4. นายพงศ์ธร  ธาราไชย กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

รับต�าแหน่ง 
9 เม.ย.57

5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับต�าแหน่ง 
2 มิ.ย.55

6. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับต�าแหน่ง 
9 เม.ย.57

7. นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับต�าแหน่ง 
9 เม.ย.57

โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร  ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล หรือ นายธัช  ธงภักดิ์ ,เป็นผู้มีอ�านาจลงลายมือ

ชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท
ข้อจ�ากัดอ�านาจของกรรมการ : - ไม่มี - 

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่อง

ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซ้ือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่น ๆ ก�าหนด เป็นต้น  

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ี
ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทต่อไป

6. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซ่ึงมีอ�านาจผูกพันบริษัท
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว

มีอ�านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
อ�านาจนั้นๆ ได้

8. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
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9. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณา
อนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก�าไรพอสมควรท่ีจะท�าเช่นนั้น และรายงาน
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือ
มอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ส�าหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (หลักสูตร Company 
Secretary Program Class 42 / 2011) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2555  เพื่อท�าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดใน
มาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. จัดท�าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปน้ี รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสาร
หรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดท�าเอกสาร
หรือข้อมูลดังกล่าว 
  การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืน
ใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 

56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท�าค�าเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเก่ียวกับกิจการที่บริษัทจัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด
4. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น และไม่กระท�าการใดอันเป็นการขัด 
 หรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู ้ประกอบธุรกิจเช่นน้ันจะพึงกระท�าภายใต้ 
 สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

(1) การตัดสินใจได้กระท�าไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ
(2) การตัดสินใจได้กระท�าบนพื้นฐานข้อมูลที่เช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้กระท�าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจน้ัน 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้



52  •  รายงานประจ�าปี 2557

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ   

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1. พล.ต.ท.นพ. นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. นายคเชนทร์  เบญจกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
หมายเหตุ :   1. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 
  2. นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ส�าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมี 

   ประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  3. นายอนุพันธ์ วนานุกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบ
บัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี  
โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์
ของผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี 
(ก)  ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ถึง  
     ความถูกต้อง  ครบถ้วน และเชื่อถือได ้
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์       
      หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย  
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
(ซ)  รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
     มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหาร
ทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในราย
งานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางวรภรณ์  ชาวนา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ  1. ล�าดับที่ 1 และ 2   เป็นกรรมการอิสระ
      2. นางวรภรณ์  ชาวนา   เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา
1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 

ชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนต�าแหน่งกรรมการบริษัท / 
กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าต�าแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

2.  ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอช่ือน้ันมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ด�าเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะ

มารับต�าแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
4.  คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้

เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม 
2.  พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
3.  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องน�าบรรจุเข้าเป็น

ระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 
4.  พิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน 

(ถ้ามี) 
5.  ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 เพื่อให้การปฎิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทน
ด�าเนินการ ดังนี้

(1) ในการปฎิบัติตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการ

2. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการ

3 นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ กรรมการ

4 นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์ กรรมการ

5. นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล(CG)
1) ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2) ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าในเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3) ปรับปรุงข้อก�าหนดเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และก�าหนดแนวทางให้

สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้
4) ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5) รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)
1) พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 
2) พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3) พจิารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปีส�าหรบัการด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (SR) เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท
4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลส�าเร็จรวมทั้งคุณภาพของ

โครงการ
5) ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
6) รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหาร   

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด 9 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการบริหาร

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการบริหาร

5. นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี กรรมการบริหาร

6. นายนพรัตน์ นรินทร์ กรรมการบริหาร

7. นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการบริหาร

8. นานวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหาร

9. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวรุ่งนภา  ศรีช่วย    เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. จัดท�าและน�าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท เพื่อ

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�าหนดแผนธุรกิจ อ�านาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเช่ือใด ๆ  จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการช�าระหรือการใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรม

ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพ่ือการด�าเนินงานต่าง ๆ ภายใต้วงเงินที่ก�าหนดไว้
ตามตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 
2555)

5. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง 
และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็น
ผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

6. ก�ากับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลาย
คนกระท�าการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการ

ทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่าง
มีนัยส�าคัญ

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�าหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนได้เสียใน
เรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ซ่ึงการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องด�าเนินการตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1. นายวันชัย วชิรวัฒนะธ�ารง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

2. นายประวัติ  กิติพงศ์ไพโรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายกมล  วิริยโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ากับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงขององค์กรประจ�าปี
2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบ่ียงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับได้
3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียง
4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
6. สอบทานผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ทุกไตรมาส
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คณะผู้บริหาร   

 ในปี 2557 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   
มีจ�านวน 6 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ

2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายสมชาย   วงศ์สว่างรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

4. นายนพรัตน์ นรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

5. นายธีรธร  ธาราไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ

6. นางวรภรณ์  ชาวนา ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. มีอ�านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้ 

และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามล�าดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีท่ีฝ่ายบริหารจัดท�าเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุม

การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภาย

นอกบริษัทฯ
4. มีอ�านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะ

กรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ
5. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะ
กรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินท่ีก�าหนดไว้ตามตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไข
ล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)

6. พิจารณาการน�าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน�าเสนอ
คณะกรรมการบริหารอนุมัติ

7. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัท อนุมัติ

8. ด�าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะ
กรรมการบริษัท

 ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้

 อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย   หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก�าหนด

 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็น
สมควร
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2557 

(1 มกราคม 2557- 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อ คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท

กรรมการตรวจ
สอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ          
บริหารความ

เสี่ยง

กรรมการ
ธรรมาภิบาล

และ
ความรับผิด

ชอบ
ต่อสังคม

การเข้าด�ารง
ต�าแหน่ง
ระหว่างปี

1. นายประสงค์ ธาราไชย  

2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล  

3. นายธัช ธงภักดิ์  

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย    

5. พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ  

6. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์     

7. นายคเชนทร์  เบญจกุล   

8. นายธีรธร  ธาราไชย 

9. นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศมี 

10. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก  

11. นายนพรัตน์  นรินทร์ 

12. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ  

13. นายวันชัย  วชิรวัฒนะธ�ารง 

14. นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์ 

15. นายกมล  วิริยโชค 

16. นางวรภรณ์ ชาวนา 

17. นายเอกกมล   เลิศชุณหะเกียรติ    

18.นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์  

19. นางวิณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์  

หมายเหตุ    
1. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับ เข้าเป็นกรรมการ

บริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4 / 2557 เม่ือวันที่  11  พฤศจิกายน 2557
2.  นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก  หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่  2 พฤษภาคม 2557  และกลับเข้าเป็นกรรมการ

บริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4 / 2557 เม่ือวันที่ 11     พฤศจิกายน 2557
3.  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 
 -  ไม่มีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี  2557
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สรุปตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไป  

ต�าแหน่ง อ�านาจอนุมัติ (บาทต่อรายการ)
การท�าข้อตกลงรับงานบริการ เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท เกินกว่า 20,000,000

คณะกรรมการบริหาร เกินกว่า 50,000,000 2,000,000 – 20,000,000 เกินกว่า 2,000,000

กรรมการผู้จัดการ 2,000,000 – 50,000,000 ไม่เกิน 2,000,000 100,000 – 2,000,000

รองกรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 2,000,000 --- 20,000 – 100,000

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ

--- --- 20,000 – 100,0001

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ --- --- 20,000

หมายเหตุ : – ตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
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การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร 

โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�าหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติ
กระท�าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นค�าขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่

อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี
  2.1  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง
  2.2  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ�านวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ  

       หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึง 

       มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน 
       กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
ที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงกรรมการที่ออกไปน้ัน ชอบท่ี
จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจาก
ต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน  มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ

คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

9.  คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่
ก็ได้

10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท�าหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทน
ต�าแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องท�าหน้าที่พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ตลอดจน
ทักษะท่ีจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อก�าหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดหลักเกณฑ์
การสรรหา และสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอ
ขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
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องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ

ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการด�ารงต�าแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่า
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระ
ลง  และ/หรือเป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและ
มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ)
บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดัง
กล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยห

นึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหา กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  

เป็นส่วนใหญ่ 
2. จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เม่ือพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า

มาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีจ�านวนไม่เกิน 9 ท่าน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยในต�าแหน่งต่อ
ไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทโดยต�าแหน่ง ดังนี้

(1) กรรมการผู้จัดการ
(2) รองกรรมการผู้จัดการ
(3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
(4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
(5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 
ทั้งนี้ ก�าหนดให้ที่ประชุมของผู้อ�านวยการโครงการเป็นผู้เสนอช่ือผู้อ�านวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหาร ต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร อีกไม่เกินจ�านวน 2 คน โดย
กรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งนี้ มีวาระด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ 2  ปี และด�ารงต�าแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย และ
ก�าหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรอีกไม่เกินจ�านวน 2 คน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อย 5 คน ซ่ึงจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มี

วาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ท�าการ

คัดเลือกเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4  ปี และเป็นต่อเนื่องกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย
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สถิติการเข้าประชุม 
ของกรรมการชุดต่างๆ (จ�านวนคร้ัง)

( 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2557 )

รายชื่อ คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท

กรรมการ 
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ          
บริหาร 

ความเสี่ยง

1. นายประสงค์ ธาราไชย 4/4 12/12

2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล 4/4 12/12

3. นายธัช ธงภักดิ์ 4/4 12/12

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย 4/4 12/12

5. พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ 4/4 4/4

6. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ 4/4 4/4 2/2

7. นายคเชนทร์ เบญจกุล 4/4 4/4 2/2

8. นายธีรธร ธาราไชย 11/12

9. นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี 10/12

10. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก 1/6

11. นายนพรัตน์ นรินทร์ 10/12

12. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ 5/6

13. นายวันชัย วชิรวัฒนะธ�ารง 5/5

14. นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์ 3/5

15. นายกมล  วิริยโชค 4/5

16. นางวรภรณ์ ชาวนา 2/2

หมายเหตุ    
1.  นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ  หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 และกลับเข้าเป็นกรรมการ

บริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4 / 2557 เม่ือวันที่ 11     พฤศจิกายน 2557
2. นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก  หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 และกลับเข้าเป็นกรรมการ

บริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4 / 2557 เม่ือวันที่ 11     พฤศจิกายน 2557

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี
 -  ไม่มีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี  2557
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ 
ระหว่างปี 2555 ถึง 2557

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ(กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ได้ก�าหนดไว้
อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
ไว้ได้  และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  2557 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2557 ได้อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ในวงเงินไม่เกิน 2.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
• Meeting Allowances

Position Meeting Allowance
(per meeting)

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท

รองประธานกรรมการบริษัท 13,000 บาท

กรรมการบริษัท 10,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท

• ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส)    ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ แต่ทั้งน้ีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของก�าไรสุทธิก่อนหัก
ภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษน้ีแก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนประจ�า เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น 
 -ไม่มี-
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2557 

(หน่วย บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

เบ้ียประชุมปี พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนพิเศษ
(เงินโบนัส)
ปี 2557

รวม
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร

60,000 - 40,000 100,000

2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล กรรมการ,
รองประธานกรรมการบริหาร

40,000 - 40,000 80,000

3. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการ,
กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้จัดการ

40,000 - 40,000 80,000

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ,
กรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม,
รองกรรมการผู้จัดการ

40,000 - 40,000 80,000

5. พล.ต.ท.น.พ นุกูล เจียมอนุกูลกิจ กรรมการ
ประธานกรรมการอิสระ

40,000 60,000 100,000 200,000

6. นางวิภาวี  บุณยประสิทธ์ิ กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

40,000 40,000 20,000 70,000 170,000

7. นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

40,000 40,000 20,000 70,000 170,000

รวม 300,000 140,000 40,000 400,000 880,000

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2555-2557
(หน่วย บาท)

รายช่ือคณะกรรมการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ 
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจ
สอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ 
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่า
ตอบแทน

1. นายประสงค์ ธาราไชย 146,250 - 175,000 - - 100,000 - -

2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล 100,500 - 120,000 - - 80,000 - -

3. นายอาทิตย์  หงษ์จินตกุล 97,500 - 10,000 - - - - -

4. นายธัช  ธงภักดิ์ - - 110,000 - - 80,000 - -

5. นายพงศ์ธร ธาราไชย 97,500 - 120,000 - - 80,000 - -

6. พล.ต.ท.น.พ นุกูล เจียมอนุกูลกิจ 116,250 60,000 150,000 60,000 140,000 60,000

7. นางวิภาวี  บุณยประสิทธ์ิ 97,500 40,000 120,000 40,000 20,000 110,000 40,000 20,000

8. นายคเชนทร์ เบญจกุล 97,500 40,000 110,000 40,000 20,000 110,000 40,000 20,000

รวม 753,000 140,000 915,000 140,000 40,000 700,000 140,000 40,000

รวม (กรรมการทุกชุด) 893,000 1,095,000 880,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
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และเปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างปี 2555 ถึง 2557 

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่
จะดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบ้ียเล้ียง เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และ

ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ส�าหรับวิศวกรอาวุโสท่ีเข้าไปท�าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อ�านวยการโครงการ จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในต�าแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ/1 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมกาบริษัท)

6 32.08 8 30.96 8 30.28

รวม 32.08 30.96 8 30.28

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหารที่น�าเสนอประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.จ�านวน 6 ท่าน และรวม
ค่าตอบแทนประธาน  กรรมการบริหาร 1 ท่าน และ รองประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน  รวม 8 ท่าน

/1 – อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวถูกก�าหนดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และถือปฏิบัติในอัตราเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้หากจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2555 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ 
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

ล�าดับ คณะกรรมการบริษัท
ลักษณะ

การถือครองหุ้น ต�าแหน่ง

การถือครองหุ้น 
ณ วันสิ้นปี 2555

(28 ธันวาคม 
2555)

การถือครองหุ้น 
ณ วันสิ้นปี 2556

(27 ธันวาคม 
2556)

เพิ่ม
(ลด)

1 นายประสงค์   ธาราไชย ทางตรง ประธานกรรมการ 41,048,600 51,811,300 10,762,700

ทางอ้อม (ภรรยา) 8,400,000 8,400,000 0

2 นายสัมพันธ์   หงษ์จินตกุล ทางตรง กรรมการ 68,666,800 36,500,000 (32,166,800)

ทางอ้อม (ภรรยา) 12,000,000 - (12,000,000)

3 นายธัช   ธงภักด์ิ ทางตรง กรรมการม/ผู้บริหาร 5,600,000 5,633,839 33,839

4 นายพงศ์ธร   ธาราไชย ทางตรง กรรมการม/ผู้บริหาร 35,055,300 55,089,139 20,033,839

5 พล.ต.ท.นพ. นุกูล    เจียมอนุกูลกิจ - กรรมการอิสระ - - -

6 นางวิภาวี   บุณยประสิทธ์ิ - กรรมการอิสระ - - -

7 นายคเชนทร์   เบญจกุล - กรรมการอิสระ - - -

8. นายสมชาย    วงศ์สว่างรัศมี ทางตรง ผู้บริหาร 3,650,000 - (3,650,000)

9. นายนพรัตน์    นรินทร์ ทางตรง ผู้บริหาร - 33,839 33,839

10 นายธีรธร   ธาราไชย ทางตรง ผู้บริหาร 35,000,000 50,033,839 15,033,839

11. นางวรภรณ์   ชาวนา ทางตรง ผู้บริหาร - 33,839 33,839

ทางอ้อม(สามี) 100,000 - (100,000)
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

PPS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท มีอุดมการณ์ที่มุ่งม่ันและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลท่ี
จะพัฒนาบริษัทฯให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการด�าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบ
ริษัทฯแต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของบ
ริษัทฯอย่างมีสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญตรงจุดนี้อย่างยิ่งยวด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม(Corporate Governance and CSR Committee)ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อาทิ 
สอบทานนโยบาย ก�าหนดกลยุทธ์ แผนการด�าเนินงานและงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงาน 
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการด�าเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 10 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
 
1.  การก�ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญ และมีความมุ่งหวัง ที่

จะยกระดับการก�ากับดูแลกิจการ ไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี  2557 คณะกรรมการบริษัท  ได้พัฒนาด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1.)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏใน

หัวข้อที่ 3  “การต่อต้านการทุจริต”)
 1.1)   ร่วมประกาศเจตนารมณ์  โครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่   
22 พฤษภาคม  2557

แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างย่ังยืน
1. การก�ากับดูแลกิจการ
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชุนและสังคม
8. การจัดการส่ิงแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
10. การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

 1.2) ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  (ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ 1/2557 ) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ

 1.3) จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน

แผนการด�าเนินงานปี 2558 
 จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  

โดยมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองภายในปี 2558

2.) ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2557 ) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน  2557 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ

3.) ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนในตลาด  mai ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” (VERY GOOD  CG 
SCORING) จากรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2557

4.) ได้รับรางวัล   SET  AWARDS  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
ดีเยี่ยม  ( TOP CORPORATE GOVERNANCE   REPORT  AWARD  2014”

5.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด  mai  ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ CORPORATE  SUS-
TAINABILITY  ADVISORY PROGRAM  ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.) แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความผิดชอบต่อสังคมเพื่อดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา  5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้

 หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความส�าคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความ

เป็นธรรม ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพ้ืนฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบ
ด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระ
การประชุม สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิใน
การรับเงินปันผลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอด
จนการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายก�าหนด เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1  การประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุม  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

โดยในปี 2557 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9  เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม
เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 ในการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นคณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อม
ด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะส�าหรับผู้ถือ
หุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และท�าการโฆษณา
ค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม14 วัน ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตาม
ที่กฎหมายก�าหนด ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน 
รวมทั้งน�าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความส�าคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอ�านาจ
ให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ด�าเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียม
สถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการ
ประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ
จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งค�าถามอย่างเท่าเทียมกันต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงกรรมการทุกคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

ในวันท่ีมีการจัดการประชุม  บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถานที่ประชุม ณ 
ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 
10240  และได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมด�าเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานท่ีให้ง่ายต่อ
การติดต่อ มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจ�านวนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในการลง
ทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 1 ช่ัวโมงก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียม
บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ 

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557  เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ได้เข้าประจ�าที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงส�านักงานกฎหมายเทพ จ�ากัด ซ่ึงได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการ
ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามบทกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุก
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ท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุม
อย่างครบถ้วนเพ่ือคอยตอบค�าถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งจ�านวนผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การด�าเนินการ
ประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมท้ังตั้งค�าถามใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบว่าการประชุม ตลอดจนช้ีแจงวิธีการออกเสียงลง
คะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ในระหว่างการประชุม  ประธานในที่ประชุมได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้ก�าหนดเวลาในการ
พิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะ
เป็นการเสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย โดยบริษัทฯ จะให้ความส�าคัญกับทุกค�าถามและตอบข้อซักถามอย่างตรง
ไปตรงมา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งค�าถามและค�าตอบ
ของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ ได้จัดท�าบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเน้ือหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงราย
ละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกๆวาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจ�าปีพร้อมกับส�าเนา
งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เก่ียวข้อง
กับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรก�าไร และการแบ่งเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด ส�าหรับงบดุลนั้นบริษัทฯจะโฆษณาให้
ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1.2  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น   
 คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าท่ีในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความส�านึกในหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อท�าให้ผู้ถือหุ้นมีความเช่ือถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการด�าเนินการใด ๆ กระท�า
ด้วยความเป็นธรรม และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ  การจัดสรรก�าไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ 
ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งน้ีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะ
กรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี และต้องน�าเสนอนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

 
 หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้ก�าหนดแนวทางใน

การดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้
ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นท่ีได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปน้ี
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ได้เป็นการล่วงหน้า โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดแจ้ง  ใน
การที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการสามารถ
กระท�าผ่านทาง www.pps.co.th ในระหว่าง วันที่ 29 ตุลาคม 2557 – 30  ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อ
บุคคลเข้ามา

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตาม
ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นท้ังรูปแบบ
ทั่วไป และรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้  ส�าหรับ
หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาลงคะแนนเสียงแทนแต่มิได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอากร
แสตมป์นั้นเอง 

 วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
จ�านวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557  บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วม
การประชุม โดยกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 6 คน จากจ�านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.7    ของจ�านวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับขอ
งบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงที่ก�าหนดให้หนึ่งหุ้นคือหน่ึงคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ท�าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียม
บัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ ส�าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 การประชุมได้ด�าเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ
ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ท่ีประชุมในเวลาท่ีเพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
โดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระน้ันๆทันที 
ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าท�าหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับ
คะแนนจึงเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งน้ีบริษัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานส�าหรับการตรวจสอบ
ในภายหลัง รวมถึงได้บันทึกมติท่ีประชุมท้ังจ�านวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมถึงได้บันทึกค�าถาม ค�าชี้แจงและความเห็นของที่ประชุมไว้

 หลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมไว้ ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

 ส�าหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในเร่ืองดังกล่าวและน�าไปบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้
เปิดเผยในหัวข้อการก�ากับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มี
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะส�าคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน

 บริษัทฯได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยา
บรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงด�าเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  โดยในปี 2557 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระ
ท�ารายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
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 หมวดที่ 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders)
 ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการท�างานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นส่ิงที่บริษัทฯ ระมัดระวัง

และพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสีย

 3.1  การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หน่ึงผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม 

ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและวางแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายได้ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และแบ่งปันผล
ก�าไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมท้ังน�าเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่า
เทียมกัน

2. พนักงาน  บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของ
พนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพพนักงานและ
สวัสดิการต่างๆ ก�ากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท�างาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อท่ี 
5  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)

3. ลูกค้า  บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุด
กับลูกค้า โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่ง
ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 82.1 % (เพิ่มจากปีก่อน 7%) ทั้งน้ีบริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจด
ทะเบียน 100 ล้านบาทเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าและผู้บริโภค)

4. คู่ค้า การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและ
ยึดมั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม) 

5. คู่แข่ง  บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่งทางการ
ค้า การแข่งขันจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.1 การ
แข่งขันที่เป็นธรรม)

6. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช�าระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีท่ีให้การสนับสนุนเงินกู้ของบ
ริษัทฯ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม) 

7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
บุคคลอื่น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น)

8. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฎ
ในหัวข้อที่ 4 การเคารพสิทธิมนุษยชน)

9. สังคม  บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ
ที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)

10. ชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนใน
วาระและโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)

11. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อท่ี 8 การด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ)
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 3.2  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 
 ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณา

ข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

   จดหมาย  บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
     เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
     แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
   เว็บไซต์  http://www.pps.co.th
   โทรศัพท์ :  02-7182785-9
   โทรสาร :  02-3005545-6

 ส�าหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ใน
ระบบของบริษัทฯ

 
 3.3  ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
 ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ)สามารถร้องเรียนได้ท่ี 

Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
เป็นผู้รับรายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และท�าการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ  อน่ึงบริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

  
 ทั้งนี้บริษัทฯ จะน�าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 3.4  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูก

ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้ส่ือหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ  รวมทั้งการใช้ส่ือทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

 
 3.5  งานนักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน 
เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

  
  ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

   ที่อยู่ :   บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
     381/6  ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
     แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
   Email   : ir@pps.co.th
   Website   :www.pps.co.th
   Telephone :  0 2718-2785 - 9
   Fax  : 0 2300-5545 – 6
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

 หมวดที่ 4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส 

และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการด�าเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผย
ข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น�าเสนอทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 
56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th      หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th 

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

 4.1  การรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจ�าปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะ
สมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได้

 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซ่ึงท�าหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพ่ือให้มี
การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ ก�าหนด และไม่ด�าเนินการใด
อันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน 
โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อก�าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์  บริษัทฯ จะน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะด�าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป

 4.2  การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในการท�าหน้าที่พิจารณาและ

น�าเสนอนโยบายบริหารความเส่ียง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง 
ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การ
ผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ ก�าหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และก�าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง

 4.3  การควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ขอ
งบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการก�าหนดล�าดับชั้นของอ�านาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วง
ดุลในตัวก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ควอน
ตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

 4.4  การท�ารายการของกรรมการหรือผู้บริหาร
1. บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้

ทราบทุกครั้ง
2. บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายว่าการท�ารายงานระหว่างกันที่ส�าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะ

กรรมการ
4. บรษัิทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายในกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ  

อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนท�าการซ้ือขายโดยมอบหมายให้แจ้งเรื่องที่เลขานุการบริษัท

 หมวดที่ 5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดขอ

งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ด�าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลก�าไร โดยการ
ท�าหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
เจ้าหนี้ รัฐ ลูกค้าและสังคม

 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีทบทวนนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือ
จรรยาบรรณ (ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติ ก่อนน�าไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติรวมถึงติดตามการปฏิบัติดังกล่าว โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน ( COMPLIANCE  UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว  ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิด
เผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ในรายงานประจ�าปี  2557 และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธาน
กรรมการชุดย่อยเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุม จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการ
ท�านหน้าที่ไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย

  
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการก�าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี 2557     ในหัวข้อเรื่องค่า

ตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจ�านวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มี
รายละเอียดตามที่ปรากฎในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจ�านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะ
ต่างๆ ปรากฎในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557

 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความ

โปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่
ปรากฎในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้
รับการรับรองจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน  
3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจ�าไตรมาสและงบการ
เงินประจ�าปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ต่อไป

 ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่น�าเสนอข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี 
ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิด
เผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็น
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 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.pps.co.th เป็นต้น นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี 
โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจ�าปี เป็นประจ�าทุกปี

 การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนท้ังท่ีเป็นผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีสนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอ�านาจของประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-
7182785-9 หรือ www.pps.co.th  

 5.1  วาระในการด�ารงต�าแหน่ง
 วาระในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535   ส่วนกรรมการ

อิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ 

 5.2  การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมการ และ

สูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการไว้ได้  และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบ
หมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย
  1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
   (1.1)  เบี้ยประชุม
   (1.2)  ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ
  2)  ค่าตอบแทนประจ�า เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
   - ไม่มี

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�าหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการก�าหนดค่าเบ้ียประชุม ค่ารับรอง เงิน
รางวัล และบ�าเหน็จ  รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความ
เห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี  เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของ 
บริษัทฯ

 5.3  คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะ

ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอ�านาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดท�ารายงาน
เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมาการชุดย่อยจ�านวน 5 ชุด
1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจ�านวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัท

หรือผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  โดยต�าแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยต�าแหน่ง 
 (1)  กรรมการผู้จัดการ

  (2)  รองกรรมการผู้จัดการ
  (3)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
  (4)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
  (5)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

 ทั้งนี้ ก�าหนดให้ที่ประชุมของคณะผู้อ�านวยการโครงการเป็นผู้เสนอช่ือผู้อ�านวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเป็น 
 กรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ด�ารงต�าแหน่ง 
 กรรมการบริหารอีกไม่เกิน จ�านวน 2 คน โดยคณะกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งน้ี มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง 
 ได้คราวละ 2 ปี  และด�ารงต�าแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย และก�าหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อ 
 บุคคลใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 บริหารได้ อีกไม่เกิน จ�านวน 2 คน 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ี

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3  ปี เม่ือพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
ใหม่ได้อีก

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 
คน  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด�ารงต�าแหน่งวาระ ละ 3 ปี เม่ือพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

4) 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบ
ด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังน้ี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายโครงการอย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 2ปี ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 
สมัย 

5)  คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เม่ือพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า
มาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าอย่างน้อย

ทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จ�านวนองค์ประชุมของการลงมติในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด  ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
นอกจากจะมีเหตุจ�าเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย  ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจ�านวน
ครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจ�าปี และบริษัทฯได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก�าหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบก�าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันก�าหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดย
จัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการ
เพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า  โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ  และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดท�าเป็นรายงานการประชุม ท่ีมีเนื้อหา
สาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จส้ิน เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบ
การจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

 5.5  การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจ�าเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดย
มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2557

 5.6  การประชุมกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการ

ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2557
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 5.7  การรายงานข้อมูล
1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง

ถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค�าอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผล
การด�าเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส�าเร็จ และอุปสรรคของกิจการ

2)  คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
3) คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�าและเปิดเผยรายงานทางการ

เงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ�าปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
  3.1) ข้อก�าหนดของกฎหมาย ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดท�าให้มีการจัดท�างบ 
   การเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการ ด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสม 
   เหตุสมผล
  3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
   และเพียงพอเพื่อจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกัน 
   ไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการด�าเนินการที่ผิดปกติ
  3.3) ให้ค�ายืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะ 
   สมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบ 
   ในการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ

 5.8  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมาการ
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเริ่มจาการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความ
รู้ความสามารถมาพัฒนา สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต  (FETURE   LEADER) ซึ่งทุก
คนจะได้รับการพัฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้น�า และความรู้ในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากร ดังกล่าวได้ด�าเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีท่ี
มีต�าแหน่งงานว่างลง

 5.9  การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ�าทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้ง

คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค  ในการด�าเนินงานระหว่างปีที่ผ่าน
มา เพื่อให้น�ามาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพ่ือให้เมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และจะมีการน�าผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ให้ดียิ่งขึ้น

 โดยในปี 2557 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงมีทั้งหมด  6  หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าที่ของกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการ
บริษัท แบ่งออกเป็น  4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = พอใช้,  0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

1) การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉล่ีย  3.7 จากคะแนนเต็ม 4  ซี่งอ
ยู่ในเกณฑ์ดีมาก

2) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท  เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉล่ีย 3.7 จากคะแนนเต็ม   4   ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

3) การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.8 จากคะแนนเต็ม  4    ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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4) การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีคะแนน 3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก

5) การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.8 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก

6) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน  3 จากคะแนนเต็ม 4 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี
7) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีคะแนน 3.3 จากคะแนนเต็ม 4  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี โดยคณะกรรมการ
บริษัท ได้ใช้แนวทางแบบประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้ง
ผลประเมินต่อกรรมการผู้จัดการ

 5.10  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการท�าหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ

ความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของบ
ริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรรมการ 

 ส�าหรับในปี 2557 บริษัทฯไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เน่ืองจากกรรมการทุกท่านยังคงเป็นกรรมการชุดเดิม อย่างไรก็ดี
เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่ือสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รับชั่น กฎเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลกิจการ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2557

 5.11  การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมไว้ไม่เกิน 3 

แห่ง ส�าหรับกรรมการผู้จัดการจ�ากัดจ�านวนบริษัทที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซ่ึงในปี 2557 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ก�าหนด

 5.12  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 บริษัทฯสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการ
บริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงได้แก่ หลักสูตร Directors 
Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งน้ี เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯต่อไป 
ทั้งนี้ มีกรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆได้แก่ 

 นายประสงค์ ธาราไชย 
•  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
•  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
•  หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014  Thai Institute of Directors

 นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล 
•  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
•  พล.ต.ท. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ 
•  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 Thai Institute of Directors
•  นายธัช ธงภักดิ์  
•  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 /2013 Thai Institute of Directors 
•  สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลส�าเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
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  นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ 
•  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors, 
•  สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013   200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต  Thai Institute of Directors
 นายพงศ์ธร ธาราไชย 

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors 
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2010 Thai Listed Company Association 

(TLCA) 
• หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

(mai)
• หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 11) Thai Institute of Directors
• สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต”  Thai Institute of Directors
• หลักสูตร “การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR  Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET)
• หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” รุ ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  (SET)
• หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557”  Thai Investors Academy
• โครงการ CORPORATE  SUSTAINABILITY  ADVISORY  PROGRAM 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET)
 นายธีรธร ธาราไชย  

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 Thai Institute of Directors, 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008  Thai Institute of Directors, 
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่4/2009 Thai Listed Company Association 

(TLCA) 
• สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลส�าเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัด
ขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ

 
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปน้ี
 1.  นายประสงค์  ธาราไชย

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  34/2014 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014  Thai Institute of Directors

 2.  นายพงศ์ธร ธาราไชย 
• หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 11) Thai Institute of Directors
• หลักสูตร “การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR  Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET)
• หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” รุ ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET)
• โครงการ Corporate  Sustainability Advisory Program  2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

 5.13  การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตลอดจนควบคุมติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบาย

ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม  PPS  TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมโดย
ให้รวมเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดต้ังหน่วยงานก�ากับการ
ปฏิบัติงาน (COMPLIANCE  UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตามการปฎิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

 ส�าหรับนโยบายที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเน้ือหาของการฝึกอบรมมีดังต่อไปน้ี
1. นโยบายก�ากับการดูแลกิจการที่ดี
2. ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
4. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 5.14  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูล
อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2) เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 (2.1) ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
 (2.2) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่าง 
  เต็มที่เป็นอิสระ และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 (2.3) สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 (2.4) ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
 (2.5) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
3) เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตารมระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้

เหมาะสม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้
ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของ 
บริษัทฯ

5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ

6) ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7) ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8) ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  

และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9) ก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะ

กรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่อน�าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการ

 5.15  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 
 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ

เดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดังนี้
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1) หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
  (1.1) ค่าตอบแทนระยะส้ัน ประกอบด้วย เงินเดือน  ค่าที่ปรึกษา  โบนัส  และสวัสดิการต่างๆ  อาทิ     
   เบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์  เป็นต้น ส�าหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ  
   ที่ปรึกษา หรือผู้อ�านวยการโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่า 
   บริการวิชาชีพ (ในต�าแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ
  (1.2) ค่าตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วย  เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND)  
   เงินชดเชยเกษียณอายุ ( RETIREMENT  COMPENSATION)  โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้าง 
   และลูกจ้าง (EJIB)
2) การพิจารณาค่าตอบแทน
  (2.1)   ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะน�าผลการ 
   ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ใน  
   การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ซ่ึงผลการประเมิน 
   กรรมการผูจั้ดการ คณะกรรมการบรษิทั ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผูแ้จ้งผลการประเมนิ 
   ต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง
  (2.2)   ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมิน 
   ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
   ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
  (2.3)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
   เนื่องจากกรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว

 5.16  กรรมการอิสระ
 กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หรือกิจกรรมการอื่นใด  ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซ่ึงอาจมีผล 
กระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ จ�านวน 3 คน ได้แก่ พล.ต.ท.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ  
นางวิภาวี  บุณยประสิทธ์  นายคเชนทร์  เบญจกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ)  ของบริษัทฯ 
ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 5.17  การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้น�าเสนอข้อมูล

ที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ 
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท�าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 5.18  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
นายคเชนทร์  เบญจกุล  ส�าเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ  กรรมการ

บริษัท นายคเชนทร์จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ มีประสบการณ์ท�างานด้านวิศวกรรมซ่ึง เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ส่งเสริมให้การท�างานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 6  เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1) ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ดูแลให้มีการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�าของคณะกรรมการ
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บริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
3) รับผิดชอบในการจัดท�าและจัดเก็บเอกสารส�าคัญต่าง ๆ
4) ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง
5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 อนึ่งนายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร COMPANY  SECRETARY  PROGRAM CLASS  42/2554 ท่ีจัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตรง

2  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 บริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมงาน

วิศวกรชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความมั่นใจต่อ
ลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงการมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซ่ึงตลอดระยะกว่า 28 ปีน้ี บริษัทฯ ได้ให้ความ
ส�าคัญและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต เสรีและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมาโดยตลอดโดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการ
ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ดังต่อไปน้ี

 2.1  การแข่งขันที่เป็นธรรม
 บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน

ที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการท่ีทุจริต เพื่อท�าลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการ
และคุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซ่ึงในกรณีที่ต้องใช้ราคาเป็นองค์
ประกอบส�าคัญในการพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด

 
 แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่ง
อย่างผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

2. บริษัทฯ จะมุ ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวัง 
ของลูกค้า

3. ปฏิบัติตามข้อก�าหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
4. ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

 การด�าเนินการในปี 2557
 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพและยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดของเจ้าของ

โครงการ 

 ทั้งนี้ทุกโครงการท่ีบริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ราคาค่าบริการของบริษัทฯ 

 2.2  การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
 คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีส�าคัญส�าหรับธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ให้ค�าจ�ากัด
ความของค�าว่า “คู่ค้า” ไว้ว่าเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ท�าธุรกรรมกับบริษัทฯ ซ่ึงหมายรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้
บริการ และเจ้าหน้ี และมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมรวมถึง การปฏิบัติ
ตามข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาส�าหรับการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ท�าไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่ง

จ้าง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา

2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริต
จากคู่ค้า

3. ก�าหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องของขวัญและค่าใช้จ่ายเล้ียงรับรองของก�านัล ส่ิงของ ทุกรูปแบบจากคู่ค้า
4. ก�าหนดเง่ือนไขในการคัดเลือกคู่ค้าให้มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะด�าเนินงานร่วมกัน เช่น 

   4.1 บริษัทคู่ค้ามีความซ่ือสัตย์สุจริตในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ  
    ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในการด�าเนินกิจการ

   4.2 บริษัทคู่ค้ามีประสบการณ์การท�างานที่น่าเช่ือถือ โดยได้รับหนังสือรับรองผลงานจากลูกค้าเป็น 
    ส่วนใหญ่

   4.3 ท�าบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่บริษัทฯ ยอมรับ (Vendor List)เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับแรก ส�าหรับการ 
    พิจารณาคัดเลือกคู่ค้าในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

 การด�าเนินการในปี 2557
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและ

การช�าระเงินงวด ซ่ึงตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด

 2.3  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
 บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่อง

นี้อย่างชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ
3. รณรงค์ไม่ให้พนักงานใช้สินค้าที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัทฯ ทั้งหมด 

ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย

 การด�าเนินการในปี 2557
1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
2. บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือประกาศห้ามพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ในหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมีประกาศไว้เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2553

3.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอีกหนึ่งกุญแจส�าคัญ ส�าหรับการประกอบกิจการ

และพัฒนาผลงานที่เป็นเลิศบริษัทฯ จึงได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติงานโปร่งใส 
ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

 ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและเกิดผลสูงสุด บริษัทฯ จึงได้จัด
ให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตขึ้นก่อน เพื่อน�าผลการวิเคราะห์และการประเมินมาจัดท�าเป็นนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ท้ังจากการลงประกาศนโยบายฉบับดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th. และการร่วมลงนามค�าประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติด้านการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ก�าหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ บริษัทฯ 

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน
2. ก�าหนดให้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุม

ดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ
3. ก�าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ากับดูแลควบคุมและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ รวมถึงพิจารณาติดตามความเสี่ยง
และป้องกันจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้มั่นใจว่า
เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันและมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
ได้มีการก�าหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกไตรมาส

4. ก�าหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้พนักงาน
มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯโดยการฝึกอบรมดัง
กล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนเข้ารับต�าแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ

5. ก�าหนดให้ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง
เคร่งครัด หากพบเห็นการกระท�าผิดหรือการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานท่ี
ได้ก�าหนดไว้

 การด�าเนินการในปี 2557
1. บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 22 

พฤษภาคม2557
2. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2557) รวมถึงได้เผยแพร่

ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน
4. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านการทุจริต (CAC) โดยมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองภายในปี 2558

 4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และถือเป็นหลักในการประกอบธุรกิจและด�าเนินกิจการไปสู่ความ

มั่นคงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่า พนักงานเป็นตัวขับเคล่ือนส�าคัญในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้บริษัทฯ บริษัทฯ 
จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
ของพนักงานเสมอมา ทั้งในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างานและอ่ืนๆ ของ
พนักงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ 
ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้นก่อน

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือมีเจตนาส่อไปในการทุจริต
2. ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าถึงนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. เน้นย�้าให้พนักงานทุกคนไม่กระท�าการละเมิดหรือคุกคาม ทั้งจากวาจา และการกระท�าต่อผู้อื่นบนพ้ืนฐานของ

วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรสรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรือการแสดงออก
ทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการท�างานที่แตกต่างหรือเป็น
แนวคิดแปลกใหม่
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4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งในกรณีที่พบเห็น พนักงานบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ

5. ก�าหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ท่ีแจ้งข้อมูล หรือ
ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�าหนด
เก่ียวกับจริยธรรมของบริษัทฯ(Whistleblower Policy)ซึ่งรายละเอียดของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการ
จัดการ การด�าเนินการตรวจสอบสืบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง การเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นความลับ และบทลงโทษ
ส�าหรับผู้ที่กระท�าผิด

 การด�าเนินการในปี 2557
1. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถ

ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
 อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัวของพนักงาน

ทุกคนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ คนน้ันมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ จึง
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 5.1  การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการท�างาน
  บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย ไม่บังคับให้พนักงานท�างานโดยปราศจากความสมัครใจ 
 
 แนวทางในการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องข้อก�าหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึงข้อก�าหนดเรื่อง
การปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน ท้ังเรื่องการพิจารณาปรับเลื่อนต�าแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการ
จ่ายเงินโบนัส ว่าจะให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และจะท�าการพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความ
สามารถของพนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่น�าเอาข้อก�าหนดเรื่องอายุ เช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา 
ชนชั้นวรรณะ หรือการแสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจ�ากัดหรือเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด

2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพ่ือเปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกคน สามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
มีการทราบเบาะแสหรือพบเห็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายรวมถึงการก�าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแส
ที่เป็นระบบและยุติธรรม

3. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

 การด�าเนินการในปี 2557
1. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถ

ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ภายใต้ช่ือ PPS Training Center ด�าเนินการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย
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 5.2  การคุ้มครองทางสังคมและสภาพการท�างานของพนักงาน
นอกจากการจ้างงานและการเคารพสิทธิในการท�างานที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ

พนักงานทุกคน โดยจัดให้มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะ
สมตามที่กฎหมายก�าหนด และการจัดให้มีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพเพื่อให้ครอบคลุมถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัททุกคน 

 
 แนวทางในการปฏิบัติ

1. ฝึกอบรมและเผยแพร่คู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงเงื่อนไขการจ้างงานรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ที่พนักงานจะได้รับ รวมถึงค่าตอบแทน การปรับขึ้นค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถของพนักงาน สิทธิวันลา 
เงินทดแทนและสวัสดิการข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย รวมถึง สวัสดิการพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น 
โครงการเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โครงการ Employee Joint Investment Program(EJIP) โครงการเงิน
เกษียณอายุ เงินประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

2. ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอท่ีจะรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้
ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล 
  และผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ประกันสุขภาพ  
  ประกันสังคม
 2.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) เงินชดเชยเกษียณอายุ  
  (Retirement Compensation) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)  

 
 การด�าเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน(Provident Fund) โดย บริษัทฯ ได้
เร่ิมด�าเนินการมาต้ังแต่เดือน สิงหาคม2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว 

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มด�าเนินการในเดือนเมษายน 
2557 ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการด�าเนินการในปีแรก

3. บริษัทฯ ได้ท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน 

 5.3  การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน
สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นั้น พนักงานต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการ

ก่อสร้างของโครงการ พนักงานของบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงสูงจากการได้รับอันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงบริษัทฯได้ให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน ดังต่อไปนี้

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. จัดท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้พนักงานบริษัททุกคน นอกเหนือจากประกันสังคมและสวัสดิการ

อื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด 
2. ก�าหนดมาตรการพร้อมจัดท�าแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Plan) การจัดการเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ในส�านักงานและในสถานที่ก่อสร้าง 
3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ�าเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจ�าและเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

ก่อสร้างได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ 
4.  จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่องข้อก�าหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัย

และสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) อย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ
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 การด�าเนินการในปี 2557
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังกล่างอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน

หรือเจ็บป่วยจากการท�างาน

6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
บริษัทฯเอาใจใส่ ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความ

พอใจสูงสุดกับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าสามารถม่ันใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบงานได้ตรงเวลา ซึ่งถือเป็นเป้า
หมายหลักในการด�าเนินงานบริหารโครงการของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระท�าที่เป็นการละเมิดหรือท�าให้เสียสิทธิของผู้บริโภค

 
 แนวทางในการปฏิบัติ

1. ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า
2. ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ท�าพันธะสัญญาไว้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
3. ปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) รวม

ถึงต้องถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
4. เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า

 
 การด�าเนินงานปี 2557
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในด้านต่างๆ 

ซึ่งผลประเมินได้คะแนนเฉลี่ย82.1% ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความช�านาญในการให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และ

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม รวมถึงมีส่วน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความช�านาญ และ
นวัตกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม 

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร
2. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิชาชีพวิศวกรรม
3. เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสีขาว
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

 การด�าเนินงานปี 2557
1.  บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง จึงได้ก�าหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพและ 
 ทักษะในการท�างาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1.1 โครงการ “PPS Future Leader”ซึ่งเป็นโครงการสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฯ
  1.2 โครงการ “มอบทุนการศึกษา จ�านวน 200,000 บาท” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ
   บริษัทฯ ที่มีความสามารถ ให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและกลับมาพัฒนาบริษัทฯต่อไป
  1.3 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ วิศวกร/สถาปนิกของบริษัทฯ พัฒนาความ 

   รู้ความสามารถของตนเองโดยการสอบเล่ือนขั้นระดับใบประกอบวิชาชีพ
  1.4 โครงการ “รางวัลคุณค่าคู่ควรแก่ความไว้วางใจ”เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายใน
   บริษัทฯเกี่ยวกับการท�าความดี เป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชา และของเพื่อนร่วมงาน และ 

   เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน 
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  1.5 โครงการ “PPS RUN FOR LOVE”โดยให้พนักงานร่วมแข่งขันว่ิง “Standard Shartered Bangkok  
   Marathon” ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร  
   เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่คนPPS ท�าไม่ได้

2. บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการเป็นวิศวกรที่ดีสู่ชุมชนและสังคม จะสามารถยกระดับ
วิชาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยังยืน จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี

  2.1 การเผยแพร่ความรู ้สู ่ผู ้ร ่วมงานในโครงการ โดยการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งก็หมายถึงการร่วมงาน 
   กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ท�างานเป็นระบบ ใช้นวัตกรรมในการท�างาน เพื่อให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา  
   หรือผู้รับเหมาช่วง ได้เห็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี และน�าไปปฏิบัติตาม

  2.2 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ให้คณะนักศึกษา 
   เข้ามาดูงานในพื้นที่ก่อสร้างจริง 

  2.3 การเผยแพร่ความรู ้สู ่สังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร  
   อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ 

  2.4 จัดอบรมในโครงการ CSR โดยจัดอบรมให้กับวิศวกรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  
   ในหัวข้อ “การบริหารโครงการส�าหรับหัวหน้างาน” เม่ือวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 และวิศวกรของการ 
   ท า ง พิ เ ศษแห ่ งประ เทศ ไทย  ในหั ว ข ้ อ  “แนวทาง ในการ เ ล่ื อนระ ดับ เป ็ นสา มัญ วิศวกร”  
   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

  2.5 ร่วมกับผู้ว่าจ้างเจ้าของโครงการในการจัดท�าโครงการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นการ 
   ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด หรืออาคารของโรงเรียนที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง เช่น งานปรับปรุงอาคารเรียนเด็ก 
   อนุบาล โรงเรียนวัดอรุณรังษี อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  2.6 การช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดแคลน บริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 
   ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
   ให้กับมูลนิธิต่างๆ 

  2.7 ใส่ใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยริเริ่ม “โครงการวัดประหยัดพลังงาน” โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือก 
   วัดโฆษมังคลาราม จังหวัดนครพนม เป็นวัดต้นแบบในการด�าเนินโครงการ

8.  การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการท�างาน คือ การบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัย สุขอนามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment (SHE)) และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือม่ันว่าการพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานดัง
กล่าว ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการสร้างผลงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน และยังเป็นการช่วยเสริมศักยภาพขององค์กรเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจ และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
2. ให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบ ในการออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม หรืออาคารเขียว (Green Building)
3. รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการประหยัดน�้า 

ประหยัดไฟฟ้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น
4. ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม (SHE) และปฏิบัติตามข้อ

กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด เช่น 
  4.1 ต้องจัดท�ารั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบสถานที่ก่อสร้าง
  4.2 ต้องใช้ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปิดกันสิ่งก่อสร้างป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละออง 

   ฟุ้งกระจาย
  4.3 ต้องจัดอุปกรณ์และสถานที่ส�าหรับล้างท�าความสะอาดล้อและตัวถังรถ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง พร้อม 

   ทั้งต้องดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า ถนน และที่สาธารณะที่อยู่ติดกับที่ก่อสร้าง



90  •  รายงานประจ�าปี 2557

ISO 9001 Cert i f ied 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

  4.4 ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวนชุมชนข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง 
  4.5 มีมาตรการควบคุมและก�าจัดของเสียจากการก่อสร้าง 
  4.6 เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างต้องสวมหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ใช้เข็มขัดนิรภัย เม่ือท�างานในที่สูง  

   เป็นต้น
  4.7 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความปลอดภัย  

   สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่ได้ปฏิบัติจะต้องท�าการแก้ไข
 
 การด�าเนินงานปี 2557
 เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาชีพ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญที่จะน�าไปปฏิบัติทั้งในส่วน

ของส�านักงานใหญ่และท่ีโครงการก่อสร้างทุกโครงการ ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง

9.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
 บรษัิทฯ ได้มกีารพฒันาระบบสารสนเทศและการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่น�ามาใช้ในการด�าเนนิธรุกิจ อกีทัง้ยงัเผยแพร่นวตักรรม

ที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย 

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ
2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3. เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคม

 การด�าเนินงานปี 2557
1. มีการน�าระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซด์งานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการท�างาน และตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 
2. พัฒนาโปรแกรม Site Walk และ Site Defect เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง ซ่ึงโปรแกรมดังกล่าว

สามารถท�าให้การติดต่อสื่อสารของผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้างานการก่อสร้างสะดวกมากข้ึน โดยสามารถสร้างรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ และส่งให้กับเจ้าของโครงการหรือใช้ในการประชุมผู้บริหารโครงการ ท�าให้สามารถลด
งานซ�้าซ้อน ประหยัดเวลา และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

3. จัดท�าหนังสือ “รหัสการบริหารโครงการ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ที่รวบรวมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในด้าน
บริหารโครงการงานก่อสร้างของคุณประสงค์ ธาราไชย ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทฯ 
โดยรายได้ทั้งหมดจากการจ�าหน่ายหนังสือได้มอบให้เป็นทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนขาดแคลน มูลนิธิช่วยนักเรียน
ที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมป์  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดท�าหนังสือ “ประสบการณ์งานช่าง” เล่ม 1 และ 2 ซึ่ง
เป็นการรวบรวมประสบการณ์ เกร็ดความรู้เชิงช่าง ส่ิงที่พบเห็นและปฏิบัติจริงของคุณ คุณประสงค์ ธาราไชย เพื่อ
มอบให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ พนักงาน และผู้ที่ให้ความสนใจ อีกด้วย

4. รายการวิทยุช่างมันส์ FM 106 MHz ทุกวันอาทิตย์ 14.00 – 15.00 น. เป็นรายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่างจากผู้
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ท่ีจะท�าให้ทุกเร่ืองราวเกี่ยวกับช่าง กลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นเรื่องสนุก และกลาย
เป็นเรื่องตลก รวมทั้งเปิดสายตอบค�าถามจากผู้ฟังทุกคนอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

10. การจัดท�ารายงานแห่งความย่ังยืน
 เพ่ือให้การน�าเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดท�า

รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจ�าปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการด�าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพัฒนาเน้ือหาเพื่อให้ครอบคลุมตัวช้ีวัดตามกรอบการรายงานล่าสุดของ Global 
Reporting Initiative (GRI) G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาก
ที่สุดในขณะนี้
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จรรยาบรรณ 
และข้อก�าหนดเก่ียวกับจริยธรรม  

 “วิชาชีพวิศวกรรม” เป็นวิชาชีพท่ีต้องการบุคคล ผู้กอร์ปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถทาง
วิศวกรรมเป็นอย่างดี วิศวกรจะต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเที่ยงธรรม และมีสัจจะ

ความมุ่งหมายของจรรยาบรรณและข้อก�าหนดนี้ ก็เพื่อเป็นหลักยึดในการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อความยุติธรรม และความเหมาะสม
 การประพฤติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณและมีจริยธรรมน้ัน เป็นรากฐานแห่งการเสริมสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือ ซึ่งจ�าเป็น

อย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิศวกรรม การกระท�าใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ที่ผิดไปจาก บัญญัติเรื่องจรรยาบรรณและข้อก�าหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้นี้ ถือว่าพนักงานบริษัทผู้น้ันได้กระท�าความผิดต่อวิชาชีพ และต่อบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับโทษ
ทางวินัย

1. พันธกรณีต่อวิชาชีพ
1.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม โดยการแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้ ประสบการณ์กับ 

 วิศวกรอื่น ตลอดจนนิสิตนักศึกษา โครงการช่วยงานสมาคมวิศวกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และการพิมพ์เอกสารเผย 
 แพร่ความรู้วิชาชีพวิศวกรรม

1.2 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด พึงหลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ ที่จะน�าความเสื่อม 
 เสียมาสู่วิชาชีพวิศวกรรม

1.3 วิศวกรของบริษัทฯ ย่อมไม่ปฏิบัติวิชาชีพเกินขอบเขตความรู้ ความสามารถของตนเอง
1.4 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานแต่เพียงในนาม และต้องปฏิบัติตามหลักวิชาชีพโดยเคร่งครัด
1.5 วิศกรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้วิชาชีพ ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดกฎหมาย
1.6 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพ และปฎิบัติตามกฎหมาย

2. พันธกรณีต่อสาธารณะ
2.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพึงพยายามขจัดการแพร่ข่าวสารท่ีไม่ตรง 

 ต่อความเป็นจริง หรือขยายความเกินความจริงหรือที่ไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
2.2 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิต สุขภาพของคนงานและสาธารณะชน  

 ซึ่งอาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

3. พันธกรณีต่อผู้ว่าจ้าง
3.1 พนักงานของบริษัทฯ ต้องซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้างของตน
3.2 พนักงานของบริษัทฯ พึงแสดงฐานะของตนให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะรับด�าเนินการ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ท�าใดๆ ซึ่งตนเอง 

 อาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
3.3 ในกรณีที่วิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในความพอเพียงทางเทคนิคของงานวิศวกรรม หากผู้มีอ�านาจ เหนือกว่ามีความ 

 เห็นเป็นอย่างอื่น วิศวกรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
3.4 ในกรณีที่เห็นว่า การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาด�าเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างของตน พนักงานของ
 บริษัทฯ จะต้องแนะน�าให้ผู้ว่าจ้าง จ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวและตนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
3.5 พนักงงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า หรือกระบวนการทางเทคนิคของผู้ว่าจ้าง โดยมิได้รับอนุญาต 

 จากผู้ว่าจ้าง
3.6 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือส่ิงอื่นใดจากผู้ว่าจ้างหลายรายในการให้บริการงานชิ้นเดียวกัน  

 นอกจาก จะได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว
3.7 ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานซึ่งตนรับผิดชอบ พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับส่ิงตอบแทนใดๆ 
 เช่น ค่าคอมมิชช่ัน หรือค่าตอบแทนจากผู้ขายวัสดุหรืออุปกรณ์เป็นต้น จากผู้อื่นเป็นอันขาด นอกจากผู้ว่าจ้างของตนเท่านั้น
3.8 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นผู้รับเหมาหรือร่วมทุน ในการประกวดราคางาน ซ่ึงตนเป็นผู้รับผิดชอบ  

 หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
3.9 พนักงานของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบทันทีถึงกิจการใดๆ ซ่ึงตนมีส่วนได้เสีย และอาจจะเป็นคู่แข่ง หรือมีผลก 

 ระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้ว่าจ้าง
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4. พันธกรณีต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
4.1 พนักงานของบริษัทฯ ไม่ยึดถือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และให้เกียรติในผลงานของผู้อื่น
4.2 พนักงานต้องไม่กระท�าใดๆ อันอาจน�ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียง ความก้าวหน้า หรือการปฏิบัติวิชาชีพของผู้อื่น
4.3 พนักงานของบริษัทฯ พึงละเว้นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์งานของบริษัทอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่
4.4 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซงงานของพนักงานของบริษัทอื่น เม่ือทราบว่าบริษัทอื่นได้มีข้อตกลงท�างานน้ันอยู่แล้ว  

 นอกจากผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกการจ้างกับบริษัทนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
4.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แข่งขันกับบริษัทอื่นด้วยการตัดราคาค่าจ้างของบริษัทฯ ให้ต�่ากว่าราคาที่บริษัทอื่นเสนอ โดยเฉพาะ 

 เมื่อได้ทราบอัตราค่าจ้างของผู้นั้นแล้ว

5. พันธกรณีต่อผู้ถือหุ้น
5.1 บริษัทฯ ต้องปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
5.2  บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีมี ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ และเป็นไป 

 ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อก�าหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.3  บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ทราบ หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ส�าคัญๆ ของบริษัทฯ

 ทั้งน้ีกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการก�ากับดูแลให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ น�าหลักจรรยาบรรณที่ได้รับการอนุมัติ
ไว้ มาปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และนอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังกล่าว บริษัทฯ และพนักงานทุกคนยังยึดถือ
หลักจรรยาบรรณที่ก�าหนดโดย สภาวิศวกรและสถาปนิก ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลวิศวกรและสถาปนิก
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 400.00 ล้านหุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

การลงทุน  

 การลงทุนของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีการลงทุน
ในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วของบริษัท 

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ จ�านวนหุ้นที่
ออกจ�าหน่าย

แล้ว
(หน่วย:หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ อัตราส่วนการ
ถือหุ้น

ชนิดของหุ้น

บริษัท บิลค์ เอเชีย 
จ�ากัด

กทม. เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

500,000 50,000 10% หุ้นสามัญ

บจ. สวอน แอนด์ 
แมคลาเรน 
(ประเทศไทย)

กทม. ให้บริการออกแบบงาน
ด้านสถาปัตยกรรม 
และตกแต่งภายใน

700,000 245,000 35% หุ้นสามัญ

ชื่อกิจการ สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ทุนกิจการ 
ร่วมค้า

(หน่วย:บาท)

มูลค่าเงินลงทุน
(หน่วย:บาท)

อัตราส่วน
การลงทุน

กิจการร่วมค้า พีพีคิว กทม. ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ที่ท�าการศาลฎีกา

3,300,000 2,640,000 80%
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2555-2557  

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส�ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนกับ
กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย ค�านึงถึงความจ�าเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผล
นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะ
ต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็น
ควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ถัดไป 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  ดังน้ี 

1)   คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด 
 กรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการแจ้งให ้
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน 
 ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�าการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิด 
 เผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน 
 แล้ว

2) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�าคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ  
 จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�าการซ้ือขายหลัก 
 ทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
 ภายใน 3 วันท�าการต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
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บุคลากร  

จ�านวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)
 ในปี 2555-2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากรต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี

ต�าแหน่ง

จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ 31  ธันวาคม 2557

2555 2556 2557

ผู้อ�านวยการโครงการ 12 11 13

ผู้จัดการโครงการ 31 33 30

วิศวกรโยธา 54 53 39

วิศวกรเครื่องกล 27 26 22

วิศวกรไฟฟ้า 33 32 28

สถาปนิก 8 11 11

ช่างเทคนิค 55 61 47

บัญชีและการเงิน 9 8 9

ฝ่ายส�านักงานเลขานุการและธุรการ 30 47 49

แม่บ้านและพนักงานขับรถ 7 7 8

รวม 266 289 256

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบ้ียเล้ียง เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น  

          (หน่วย : ล้านบาท)

รายการผลตอบแทน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 173.51 179.31 172.70

รวม 173.51 179.31 172.70

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
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การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
บุคลากรที่มีศักยภาพจะเป็นก�าลังที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุก
ระดับเป็นประจ�าสม�่าเสมอ โดยมีศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ หรือ  “ PPS Training Center” เป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งในปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง (Continuing 
Professional Development) เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถออกวุฒิบัตร (Certificate) เพื่อรับรองกิจกรรมและจ�านวนหน่วยพัฒนา PDU 
(Professional Development Unit) ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมกับบริษัทฯ ทั้งบุคลากรภายใน และภายนอก ซ่ึงหน่วยพัฒนา (PDU) นี้
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการขอเลื่อนระดับขั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้ 

 บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ซึ่งจะใช้
วิทยากรจากภายในและภายนอกมาบรรยาย  การอบรมกับหน่วยงานภายนอก (Public Training) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the 
Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Leaning) การสอนงาน (Coaching) รวมถึงได้จัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual  
Development Plan) ซึ่งใช้ Competency มาเป็นเกณฑ์ในการจัดท�า ท�าให้บุคลากรได้รับความรู้ และเกิดความเชี่ยวชาญในการท�างาน
ด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ  สามารถรองรับงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการท�างานร่วมกับ
ประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community หรือ AEC)

 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ ตามข้างต้น โดยเฉล่ียที่ 
40 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2557 นี้ ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ด�าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซ่ึงโปรแกรมการอบรมท่ีผ่าน
มา สรุปได้ดังนี้

1. หลักสูตรด้านจริยธรรมธุรกิจและคู ่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ 
 ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานท่ียึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่ก�าหนดโดยสภาวิศวกร 
 และสภาสถาปนิก

2. หลักสูตรผู้จัดการโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) หลักสูตร 
 กลยุทธ์การบริหารโครงการ (Strategic Project Management)  หลักสูตรการบริหารและการจัดท�าเอกสารในหน่วยงาน 
 ก่อสร้าง หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนและติดตามงานก่อสร้าง และหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�า  
 (Leadership Development Program) 

3. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน  (จป) ปัจจุบันบริษัทฯมีบุคลากรที่มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าท่ีความ 
 ปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน มากกว่า 20 คน นอกจากนี้บริษัทฯได้มีแผนที่จะอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความ 
 ปลอดภัย ระดับเทคนิค และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารต่อไป เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีความรู้ความ 
 เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน

4. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Google Sketch Up และการใช้ Builk Sitewalk ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นย�้าให้มีการน�าเอาระบบ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการท�างาน

5. การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ  (English Conversation)และหลักสูตรการพัฒนา  
 บุคลิกภาพ

6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของ 
 บริษัทฯ  ภายใต้ค�าขวัญ  “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปช่ัน”

7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายทาง 
 ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) ISO 9001 ส�าหรับผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค  
 และเลขานุการโครงการ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติจริงที่โครงการก่อสร้าง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและ 
 น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้ดียิ่งขึ้น

9. การบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น   
 พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา
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10. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ 
 รับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น

11. การจัดอบรมในโครงการ CSR โดยจัดอบรมให ้กับวิศวกรของการไฟฟ ้าฝ ่ายผลิตแห ่งประเทศไทย ในหัวข ้อ  
 “การบริหารโครงการส�าหรับหัวหน้างาน” เม่ือวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 และวิศวกรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ในหัวข้อ “แนวทางการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร” เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ  (Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 
ให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาสู่ต�าแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่  
ขั้นตอนการสรรหา  การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้  โดยบริษัทฯได้จัดท�าหลักสูตรอบรม “ก้าวสู่ต�าแหน่งผู้จัดการโครงการ” 
ซึ่งในปี 2557 นี้ บริษัทฯได้จัดเป็นรุ่นที่ 2 แล้วและได้รับผลส�าเร็จ   รวมถึงได้จัดท�าโครงการ Challenge of the Future Leader   
เพื่อสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงมาแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในด้านต่างๆ 
ให้กับผู้บริหารได้รับฟังและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

บริษัทฯเชื่อว่า การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางข้างต้นจะบรรลุพันธกิจของบริษัทฯที่ก�าหนดไว้ และส่งเสริมสมรรถนะหรือความ
สามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย และสอดคล้อง
กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป 
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การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2557  เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบ
ทั้ง 3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2557 โดยมีความเห็นว่าผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีพันธกิจ (Mission)

ส่วนท่ี 1  องค์กรและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม
1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนา
1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเหมาะสมเพื่อให้องค์กร 

 บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
1.5 องค์กรก�าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ส่วนท่ี 2  การประเมินความเส่ียง
2.1  องค์กรก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 

 บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

ส่วนท่ี 3  การควบคุมการปฏิบัติงาน
3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
3.3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก�าหนดส่ิงที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก�าหนด 

 ไว้นั้นสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล
4.1  องค์กรจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้
4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ�าเป็นต่อการสนับสนุน 

 ให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่วางไว้
4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนท่ี 5  ระบบการติดตาม
5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูง 

 และคณะกรรมการตามความเหมาะสม

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง “บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด” ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในส�าหรับการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นรายไตรมาส   รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามค�าแนะน�าของผู้
ตรวจสอบภายใน  โดยบริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด ได้มอบหมายให้นางสาวรัชนีพร ทองสันสระ เป็นผู้ดูแลการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ทั้งน้ีผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องใดๆใน
ระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระส�าคัญ
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นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายใน โดยได้มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ วนานุกูล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ท�าหน้าที่ประสานงานและก�ากับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอน
ซัลติ้ง จ�ากัด   ทั้งนี้ส�านักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ก�ากับดูแล แนะน�า 
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  และมีความเห็น
ว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ท้ังในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเส่ียง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นมาท�าหน้าท่ี
ร่วมก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจ�าปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือด�าเนินการใดๆ 
เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า  

99.99%                              90%                        80%             35%                       10%

บมจ.โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส (PPS)  
ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท

บจก.พีพีเอส ดีไซน์ (PPSD)
ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการออกแบบงาน 
ด้านวิศวกรรม

บจก. สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน 

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)
ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท
ธุรกิจ : ควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง
ส�านักงานศาลฎีกาโครงการส�านักงานศาลฎีกา

บจก. พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น 
คอนซัลแทนท์ (PIC)
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการด้านมีเดียและ
คอนเทนต์

บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด (BUILK )
ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการทางด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศด้านงานก่อสร้าง
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รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
ส�าหรับปี  สิ้นสุด 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

บุคคล/ นิติบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

1.  บริษัท  พงศ์ธีรธร  จ�ากัด เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทเช่าพื้นที่ ชั้น 4 

    และกรรมการของบริษัท และเช่าพื้นที่ชั้น 1 เพิ่มเมื่อ 6 มิ.ย.57

    พงศ์ธีรธร  จ�ากัด ประกอบด้วย

   1.นายประสงค์  ธาราไชย

   2.นางเรวดี  ธาราไชย

   3.นายพงศ์ธร  ธาราไชย

   4. นายธีรธร  ธาราไชย

 

2.  กิจการ่วมค้า พี พี คิว กิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้าว่าจ้างให้เป็นที่

   ร่วมค้า ร้อยละ 80    ปรึกษาโครงการ

บริษัทให้เช่าอาคารส�านักงาน

บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป

5.  บริษัท  บิลค์  เอเชีย  จ�ากัด บริษัทร่วม   บริษัทลงทุนในหุ้น

   สามัญร้อยละ 10

มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

   เข้าเป็นกรรมการใน บริษัท  

   บิลค์ เอเชีย  จ�ากัด  ( คุณธีรธร  

   ธาราไชย) บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์  ของ

   บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด

ร่วมกันพัฒนาซอฟท์แวร์ Builk Site

   Walk Power by PPS

บริษัทว่าจ้างบริการดูแลระบบ

   สารสนเทศ

บริษัทให้เงินกู้ยืมแปลงสภาพ

ดอกเบี้ยรับ - ค้างรับ
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 มูลค่ารายการ (บาท)  ยอดคงเหลือ (บาท) ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผลณ 31 ธ.ค..2557 ณ 31 ธ.ค. 2556  ณ 31 ธ.ค.2557  ณ 31 ธ.ค.2556 

 678,410  336,497  85,717  4,704 ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัทเคยใช้บริการ (สมาคมวสท.  )

  แต่มีความสะดวกกว่า สถานที่อยู่ อยู่ใกล้กับบริษัท

ค่าบริการอัตราใกล้เคียงกับที่เรียกเก็บกับผู้เช่ารายอื่น

   บริษัทเช่าเพื่อใช้เป็นห้องอบรมสัมมนา

พื้นที่ชั้น 1 เช่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ - หน่วยงานภาครัฐ

   และพื้นที่บริษัท ไม่เพียงพอ

 6,102,370  6,102,370  6,610,901  4,576,778 บริษัทท�าบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการศาลฎีกา 

   ร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย  ค่าบริการค�านวณตาม

   ราคาขายปกติ

 24,000  24,000  -    2,000 บริษัทให้ใช้ที่ตั้งบริษัทเป็นที่อยู่สถานประกอบการ

 189,600  180,000  15,800  30,000 ใช้พนักงานของบริษัท  ค�านวณราคาจากเงิน  

   เดือนพนักงานที่บริษัทจ่ายอัตราร้อยละ 5

บริษัทเล็งเห็นว่า ธุรกิจของ บริษัท  บิลค์ เอเชีย จ�ากัด เป็นเทค

   โนโลยีที่ช่วยหรือเอื้อในกระบวนการท�างานของบริษัท และ

   มีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านรายได้ในเชิงของอุตสาหกรรม

   ไอที จึงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  ร่วมกันออกแบบซอฟต์

   แวร์ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

 186,916  39,731  -    53,727 ราคาตลาด

 -    -    -    600,000 ราคาตามที่ตกลงกัน

 560,748  140,187  46,729  393,458 ราคาตามที่ตกลงกัน

 -    -    9,000,000  9,000,000 สัญญากู้ยืมเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายช�าระดอกเบี้ย 

 540,000  108,000  540,000  90,000    ร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นปี ครบก�าหนดช�าระในปี 2561
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ข้อพิพาททางกฎหมาย  

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงเกินกว่า 5% ของส่วนผู้ถือหุ้น
และก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต  

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นกู้หรือต๋ัวเงิน  

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปีของ บริษัท โปรเจค  
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะ
สมอย่างสม�่าเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  ตลอดจนการก�าหนดนโยบาย การจัดให้มีระบบงาน รวมถึงการตรวจติดตามก�ากับดูแลและพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ 
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน  และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจ�าปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม   มีความเพียงพอและเหมาะ
สม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

............................................
(นายประสงค์ ธาราไชย)

ประธานกรรมการ

............................................
(นายธัช ธงภักดิ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



106  •  รายงานประจ�าปี 2557

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่    และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมาย จากคณะกรรมการบริษัท   ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง   โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ดังน้ี

1. ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�าปี 2557 เพื่อความม่ันใจว่าการจัดการท�างบการเงินของบริษัทฯได้จัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูล
ด้วยความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซ่ึงได้เสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม  
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยก�ากับดูแลแนะน�า และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ
ภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2557 และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจขึ้นขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับ
บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อก�าหนด 
ดังกล่าวและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความ
สามารถในการตรวจสอบทีมงานของผู้สอบบัญชีในส�านักงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2557 ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ  เป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่ส�าคัญ

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความส�าคัญและระมัดระวังต่อการบริหารความเส่ียงรวมทั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยพิจารณาและวางระบบ การบริหารความเส่ียงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการติดตามผลความ
คืบหน้าและมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นทุกราย

6. รายงานท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการ สอบทานและให้ความเห็นต่อ
รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความส�าคัญในการบริหารงานตามหลักการของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

8. การต่อต้านคอร์รัปชั่น  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความส�าคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นหลังจากบริษัทฯ 
ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเมื่อปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่หลักตามนโยบายดังกล่าวแล้วในปี 
2557 บริษัทฯยังได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเหมาะสม 
และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้

(พลต�ารวจโท นุกูล เจียมอนุกูลกิจ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ถูกจัดตั้งขึ้น  โดยมติคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 4/2556  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  
2556  มีจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น  3 ท่าน  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  2  ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1  ท่าน โดยมี  นางวิภาวี  
บุณยประสิทธิ์  ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  นายคเชนทร์  เบญจกุล  เป็นกรรมการ  และ นาง
วรภรณ์  ชาวนา  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยในปี 2557 มีการ
ประชุมรวม  2  ครั้ง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ที่ผ่านการลงมติรับรองของคณะ
กรรมการบริษัท  ให้มีผลบังคับเมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2556    และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท  

ขอแสดงความนับถือ

............................................
(นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีจ�านวนกรรมการท้ังส้ิน 5 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้
บริหารอีก 1 ท่าน ส่วนกรรมการอีก 3 ท่านที่เหลือเป็นบุคคลผู้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นคณะกรรมการ โดยมี  
นายพงศ์ธร ธาราไชย ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการก�าหนดนโยบาย  
และแนวทางในการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

 โดยในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีแผนการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1. ยกร่างกฎบัตรส�าหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าในเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแล 

 กิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. ปรับปรุงข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และก�าหนดแนวทางให้ 

 สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้
5. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม  
6. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมถึง แผนงานและงบประมาณประจ�าปีส�าหรับการด�าเนินการด้าน 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลส�าเร็จ รวมทั้งคุณภาพ 

 ของโครงการ SR

 ซึ่งจากแผนการด�าเนินงานดังกล่าวบริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ 

นายพงศ์ธร  ธาราไชย
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อรองรับสภาวการณ์แข่งขัน และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี 2558 และมุ่งสู่ความเป็นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียนใน
ธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเส่ียงถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จ�าเป็นและมีความส�าคัญ ที่ช่วยส่งเสริม
ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเส่ียงซ่ึงมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการก�ากับดูแล ก�าหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการด�าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้มีประสิทธิภาพ และก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ส�าคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุม
ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ให้มีการป้องกันไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีวาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้
1. น�าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจ�าปี 2557
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอแผนการบริหาร 

 ความเสี่ยงและ KPI ส�าหรับการปฏิบัติงานในปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
2. การประเมินความเสี่ยงและก�าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 

 ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว 
 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการพิจารณาและก�าหนดให้ฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการจัดท�า  
 “แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือเศรษฐกิจขาลง” เพ่ือเป็นแผนการป้องกันและลดความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ม ี
 ความผันผวน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจ

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเส่ียงและแผนการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงาน 

 ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจน 
 ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 จากการที่บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จึงมอบหมายให้ฝ่าย 

 งานที่เกี่ยวข้องจัดท�าการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว  
 ที่ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5. การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดให้ทุกผ่ายของบริษัทฯ จัดท�าการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต  

 เพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศ 
 เจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

............................................
 ( นายวันชัย  วชิรวัฒนะธ�ารง )

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน  

เสนอผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการ
เงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้
ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการ
เงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 
รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด

(นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 36,037,635 29,306,318 33,283,828 27,569,021
     เงินลงทุนชั่วคราว 6 83,846,405 69,946,539 83,846,405 69,946,539
     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 7 45,785,725 59,103,434 43,926,514 57,289,566
     เงินใหกูยืมกิจการที่เกี่ยวของกัน 8 0 0 9,000,000 5,000,000

     รวมสินทรัพยหมุนเวียน 165,669,765 158,356,291 170,056,747 159,805,126
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     เงินประกันผลงาน 15,299,200 14,417,909 15,299,200 14,417,909
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 9 2,494,159 2,343,719 3,849,970 7,303,690
     เงินลงทุนในกิจการรวมคา 10 2,938,153 2,489,810 2,640,000 2,640,000
     อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 11 460,000 460,000 460,000 460,000
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 9,294,304 9,918,269 8,803,226 9,540,453
     สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,579,809 1,846,903 2,050,434 1,766,176
     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 14 12,763,357 12,601,271 9,704,422 9,578,396
     เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกัน 15 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
     สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 5,678,262 5,614,750 5,551,917 5,498,011
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
            ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 7,191,074 4,032,918 6,490,436 3,553,113
            เงินมัดจํา - เงินประกัน 307,445 1,360,649 301,361 1,354,565

     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 68,005,763 64,086,198 64,150,966 65,112,313
รวมสินทรัพย 233,675,528 222,442,489 234,207,713 224,917,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หน้ีสินหมุนเวียน
     เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 18 29,744,248 21,463,613 28,827,829 21,108,299
     สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
          ที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 19 121,706 115,195 121,706 115,195
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 0 348,088 0 348,088

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,865,954 21,926,896 28,949,535 21,571,582
หน้ีสินไมหมุนเวียน
     หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 19 60,688 182,394 60,688 182,394
     ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 23.2 24,112,272 22,259,929 23,936,632 22,148,330

     รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 24,172,960 22,442,323 23,997,320 22,330,724
     รวมหนี้สิน 54,038,914 44,369,219 52,946,855 43,902,306

สวนของผูถือหุน             
     ทุนเรือนหุน
          ทุนจดทะเบียน
              หุนสามัญ 400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท    100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
          ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว
              หุนสามัญ 400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท    100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
     สวนเกินมูลคาหุน 48,312,106 48,312,106 48,312,106 48,312,106
     กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน (154,740) (130,904) (154,740) (130,904)
     กําไรสะสม
          จัดสรรแลว 20 3,280,000 2,280,000 3,280,000 2,280,000
          ยังไมไดจัดสรร 28,293,804 27,574,118 29,823,492 30,553,931
รวมสวนของบริษัทใหญ 179,731,170 178,035,320 181,260,858 181,015,133
     สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (94,556) 37,950 0 0

     รวมสวนของผูถือหุน 179,636,614 178,073,270 181,260,858 181,015,133
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 233,675,528 222,442,489 234,207,713 224,917,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายไดจากการบริการ 263,652,940 290,261,703 256,346,073 284,761,530
รายไดจากการขาย 0 836,960 0 0
ตนทุนจากการบริการ (178,196,330) (197,548,069) (171,403,039) (193,683,310)
ตนทุนจากการขาย 0 (573,193) 0 0
กําไรข้ันตน 85,456,610 92,977,401 84,943,034 91,078,220
รายไดอื่น

ดอกเบ้ียรับ 1,211,608 976,934 1,281,914 951,712
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 0 503,836 0 386,984
รายไดอื่น 1,945,760 1,209,622 2,572,519 2,263,756

รวมรายไดอื่น 3,157,368 2,690,392 3,854,433 3,602,452
กําไรกอนคาใชจาย 88,613,978 95,667,793 88,797,467 94,680,672
คาใชจายในการบริหาร (65,063,408) (68,640,492) (62,830,929) (65,320,012)
คาใชจายอื่น

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 9 0 0 (3,453,720) 0
หน้ีสงสัยจะสูญ (1,140,923) 0 (819,923) 0

รวมคาใชจายอื่น (1,140,923) 0 (4,273,643) 0
ตนทุนทางการเงิน (21,040) (51,964) (13,519) (29,185)
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 598,782 (868,739) 0 0
กําไรกอนภาษีเงินได 22,987,389 26,106,598 21,679,376 29,331,475
คาใชจายภาษีเงินได (5,400,361) (6,842,216) (5,409,967) (6,868,498)
กําไรสําหรับป 17,587,028 19,264,382 16,269,409 22,462,977
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
        กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (23,836) (131,582) (23,836) (131,582)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี (23,836) (131,582) (23,836) (131,582)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 17,563,192 19,132,800 16,245,573 22,331,395

การแบงปนกําไร
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 17,719,534 19,326,680 16,269,409 22,462,977
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (132,506) (62,298) 0 0

รวม 17,587,028 19,264,382 16,269,409 22,462,977

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 17,695,698 19,195,098 16,245,573 22,331,395
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (132,506) (62,298) 0 0

รวม 17,563,192 19,132,800 16,245,573 22,331,395
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไรตอหุน - สวนของท่ีเปนของบริษัทใหญ 0.04 0.05 0.04 0.06
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด  
ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557   

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 22,987,389 26,106,598 21,679,376 29,331,475
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ
          (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

รายไดเงินปนผล (752,600) (370,020) (752,600) (370,020)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว (732,903) (405,351) (732,903) (405,351)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 37,617 (503,836) 0 (386,984)
คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 1,676,831 1,893,177 1,547,571 1,770,030
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 295,268 192,511 237,917 157,704
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 4,460,191 4,609,115 4,396,150 4,221,162
หนี้สงสัยจะสูญ 1,140,923 0 819,923 0
คาใชจายดอกเบี้ย 21,040 51,964 13,520 29,185
คาใชจายตัดจาย 0 4,944,072 0 4,635,581
ขาดทุนจากการประมาณการตนทุนโครงการ 0 2,639,072 0 2,639,072
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 0 0 3,453,720 0
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
        และกิจการรวมคา (598,782) 868,739 0 0

     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
          ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 28,534,974 40,026,041 30,662,674 41,621,854
     สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 12,176,785 (1,967,082) 12,543,128 (649,068)
เงินประกันผลงาน (881,291) (1,775,680) (881,291) (1,775,680)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,053,204 (533,085) 1,053,204 (533,085)

     สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 12,348,698 (4,275,847) 12,715,041 (2,957,833)
     หนี้สินจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 8,280,635 (1,363,265) 7,719,530 (1,083,317)
ประมาณการหน้ิสินผลประโยชนพนักงาน (2,607,848) (2,617,530) (2,607,848) (1,738,124)

     หนี้สินจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 5,672,787 (3,980,795) 5,111,682 (2,821,441)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557   

2557 2556 2557 2556
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน 46,556,459 31,769,399 48,489,397 35,842,580 

จายดอกเบี้ย (21,040) (51,964) (13,520) (29,185)
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (8,964,159) (8,237,027) (8,743,325) (8,052,636)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 37,571,260 23,480,408 39,732,552 27,760,759 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรับจากเงินปนผล 752,600 190,020 752,600 190,020 
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว (101,566,805) (100,082,672) (101,566,805) (100,082,672)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 88,370,048 50,378,377 88,370,048 50,378,377 
เงินใหกูยืมกิจการที่เก่ียวของกัน 0 0 (4,000,000) (5,000,000)
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 0 (2,949,980) 0 (3,849,970)
เงินฝากประจํามีภาระผูกพัน (162,086) 16,664,090 (126,027) 16,052,242 
เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสิน 11,218 563,495 0 386,988 
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,101,701) (1,710,795) (810,344) (1,293,793)
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,028,174) (1,450,540) (522,174) (1,425,540)
เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการที่เก่ียวของกัน 0 (9,000,000) 0 (9,000,000)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (14,724,900) (47,398,005) (17,902,702) (53,644,348)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 0 (772,937) 0 0 
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (115,195) (109,032) (115,195) (109,032)
เงินสดจายปนผล (15,999,848) (11,999,895) (15,999,848) (11,999,895)
เงินสดรับจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 0 100,010 0 0 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (16,115,043) (12,781,854) (16,115,043) (12,108,927)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 6,731,317 (36,699,451) 5,714,807 (37,992,516)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 29,306,318 66,005,769 27,569,021 65,561,537 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 36,037,635 29,306,318 33,283,828 27,569,021 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557   

1.  ขอมูลท่ัวไป
     1.1  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) "บริษัท" เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
            2530 แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 มีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูที่ 381/6 ซอยพระรามเกา 58
            (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร
     1.2  บริษัทประกอบกิจการธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา   รับใหคําปรึกษา   และบริหารจัดการโครงการกอสราง   สําหรับงานกอสราง
            แขนงตาง ๆ รวมถึงโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
2.  เกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
     2.1  เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
            งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547  และแสดง
     รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย  ลงวันที่  28  กันยายน 2554  เรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมี
     ในงบการเงิน   พ.ศ. 2554   และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย   และตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและ
     นําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
            งบการเงินของบริษัทจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวน
     รายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของ
     2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่ไดใชในระหวางป
            สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน      การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซ่ึงมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1  มกราคม  2557  ตาม
     รายละเอียดขางลางนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  สัญญาเชา
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  รายได
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  การรวมธุรกิจ
ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง  สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 เรื่อง  สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา
ฉบับที่ 27 เรื่อง  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 เรื่อง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32 เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่อง  การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 เรื่อง  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม   
ฉบับที่ 5 เรื่อง  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7 เรื่อง  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน

   สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่อง  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12 เรื่อง  ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

ฉบับที่ 17 เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18 เรื่อง  การโอนสินทรัพยจากลูกคา

            มาตรฐานการบัญชี    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    การตีความมาตรฐานการบัญชี    และการตีความมาตรฐานการ
     รายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ 
     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
            บริษัทฯ   ยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้   ณ   วันที่รายงาน    เนื่องจาก
     ยังไมมีการบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม       ซ่ึงกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ
     รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปที่มีผลบังคับใช
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 2558
   (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การนําเสนองบการเงิน 2558
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินคาคงเหลือ 2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 2558

   ทางบัญชีและขอผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2558
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญากอสราง 2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 2558
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 2558
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เรื่อง ปที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 2558
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนพนักงาน 2558
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย 2558

   ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 2558

   เงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม 2558
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ 2558

   ที่เก่ียวของกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 2558

   เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 2558

   ที่เงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 2558
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาล 2558
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 2558
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และ 2558

   สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 2558
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 2558
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เรื่อง ปที่มีผลบังคับใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2558

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 2558

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการ 2558

   ดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 2558

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินรวม 2558

ฉบบัที่ 11 การรวมการงาน 2558

ฉบับที่ 12 การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 2558

ฉบับที่ 13 การวัดมูลคายุติธรรม 2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเก่ียวของ 2558

   อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจใหแกผูเชา 2558

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 2558

   ของกิจการหรือของผูถือหุน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบ 2558

   กฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 2558

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 2558

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 2558
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เรื่อง ปที่มีผลบังคับใช
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน 2558

   การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 2558
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 2558

   และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 2558

   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทาง
   การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ขอตกลงสัมปทานบริการ 2558
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2558
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกําหนด 2558

   เงินทุนข้ันต่ําและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ 
   สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน
   ของพนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจากลูกคา 2558
ฉบับที่ 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ 2558

   เหมืองผิวดิน
            ผูบริหารคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช   และ
     ถือปฏิบัติ        โดยผูบริหารอยูระหวางการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
     การเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินของบริษัทซ่ึงคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่
     ถือปฏิบัติ
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3.  เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
     3.1  ในการจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัท  ซ่ึงบริษัท  โปรเจค  แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด  (มหาชน)
            มีอํานาจควบคุมในบริษัทเหลานั้น   หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันแลว   โดยบริษัทไดนําบริษัทยอย
            เขามาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่มีอํานาจควบคุม
     3.2  การตัดบัญชีระหวางบริษัทในเงินลงทุนในบริษัทยอยกับสวนของผูถือหุน     โดยถือหลักการตัดบัญชีเปนเงินลงทุนรอยละ
            100 สวนที่เปนของผูถือหุนรายอ่ืน  แสดงเปนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
     3.3  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึน      โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท     โปรเจค
            แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเทานั้น การใชขอมูลตามงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงคอื่น อาจมีขอจํากัด
            ดานลักษณะธุรกิจที่คอนขางแตกตางกันในบรรดาบริษัทตาง ๆ  ที่นํางบการเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม
     3.4  งบการเงินรวมประกอบ ดวยงบการเงินของบริษัท  โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส  จํากัด  (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทใหญ  และ
            งบการเงินบริษัทยอย ซ่ึงบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เขาถือหุนหรือมีอํานาจควบคุมอยางเปนสาระ
            สําคัญ ในบริษัทยอย  ดังนี้

ความสัมพันธ
2557 2556

     บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 99.99 99.99 ออกแบบ วางแผนและควบคุมการกอสราง บริษัทยอย
     บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 89.99 89.99 ใหบริการดานคอมพิวเตอร บริการถายทํา บริษัทยอย
              คอนซัลแทนท จํากัด         และตัดตอวิดีทัศน 
4.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
     4.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย
            4.1.1  รายไดจากการใหบริการตามสัญญาที่ระบุคาบริการไวอยางแนนอนจะรับรูรายไดตามข้ันความสําเร็จของงาน เมื่อ
                      สามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือ ข้ันความสําเร็จของงาน คํานวณจากอัตราสวนของตนทุนบริการที่เกิดข้ึนของ
                      งานที่เสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณตนทุนบริการทั้งส้ิน
            4.1.2  รายไดจากการใหบริการตามสัญญาที่ไมระบุคาบริการไวอยางแนนอน รับรูรายไดเมื่อใหบริการเสร็จส้ิน
            4.1.3  รายไดจากการขาย รับรูเมื่อไดสงมอบสินคาและโอนกรรมสิทธ์ิในสินคาใหกับลูกคาแลว
            4.1.4  บริษัทรับรูรายไดอื่นและคาใชจายตามเกณฑคงคาง

อัตราการถือหุน ประเภทธุรกิจ
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     4.2  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง  เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงิน   ซ่ึงถึงกําหนดรับคืน

     ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน  (ไมรวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน)
     4.3  เงินลงทุนช่ัวคราว

            4.3.1  เงินลงทุนช่ัวคราว หมายถึง เงินลงทุนกองทุนเปดตราสารหน้ี ตลาดเงิน และหลักทรัพยในความตองการของตลาด 

            ซ่ึงบริษัทถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย   แสดงดวยมูลคายุติธรรม    ผลตางระหวางราคาทุนกับมูลคายุติธรรม   ณ   วันที่ใน
            งบการเงินแสดงเปนกําไรและขาดทุนจากการรับรูมูลคา เงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

            4.3.2  หุนกูอนุพันธระยะส้ัน แสดงดวยวิธีราคาทุน 

     4.4  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

            ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  แสดงในราคาตามสิทธิที่จะไดรับ หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

            บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได และอาศัยประสบการณ

     ในการเก็บหนี้ที่ผานมาเปนเกณฑหรือพิจารณาจากอายุหนี้ทีค่างชําระ   หากคางชําระเกินกวา  365  วัน   มีนโยบายพิจารณา

     คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน

     4.5  สินคาคงเหลือ

            สินคาคงเหลือประกอบดวยคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุน (วิธีเขากอนออกกอน)

     หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  ตนทุนในการซ้ือประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เก่ียวของกับ

     การซ้ือสินคานั้น  เชน  คาขนสงหักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซ้ือสินคา

            มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ  หักดวยคาใชจายที่จําเปนเพ่ือใหขายสินคา

     นั้นไดและคาใชจายในการขาย

            คาเผื่อการลดมูลคาบันทึกสําหรับสินคาเกา ลาสมัยหรือเส่ือมสภาพ

     4.6  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

            เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงดวยวิธีราคาทุน  (Cost Method)  หักดวยคาเผื่อ

     การดอยคา (ถามี)

            เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม แสดงดวยวิธีสวนไดเสีย (Equity method)  
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     4.7  เงินลงทุนในกิจการรวมคา
            เงินลงทุนในกิจการรวมคา  แสดงดวยวิธีราคาทุน  (Cost Method)  หักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ในงบการเงินเฉพาะ
     กิจการ  และแสดงดวยวิธีสวนไดเสีย (Equity method) ในงบการเงินรวม
     4.8  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
            อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพิ่มข้ึน
     ของมูลคาของสินทรัพยหรือทั้งสองอยาง  ซ่ึงแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา 
     4.9  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
            บริษัทบันทึกราคาสินทรัพยในราคาทุน     ราคาทุนประกอบดวยตนทุนเริ่มแรกเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินทรัพย   ตนทุนรื้อถอน
     การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพยหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
            การกําหนดคาเส่ือมราคา  พิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกัน  เมื่อแตละสวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ
            อาคารและอุปกรณ  ตัดคาเส่ือมราคาโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้

จํานวนป
อาคารสํานักงาน สวนปรับปรุงอาคาร 20
ยานพาหนะ  เครื่องตกแตงสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน 

และอุปกรณคอมพิวเตอร 5
     4.10  การดอยคาของสินทรัพย
            บริษัทพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  เงินลงทุน ที่ดินและสินทรัพยไมมีตัวตน
     ตาง  ๆ  เมื่อมีขอบงช้ีวา  สินทรัพยจะเกิดการดอยคา   โดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย   หากมีราคา
     ต่ํากวาราคาตามบัญชีถือวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา           ซ่ึงจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุน
     เบ็ดเสร็จ  และบริษัทจะบันทึกกลับรายการจากการดอยคา    ตอเมื่อมีขอบงช้ีวาการดอยคานั้นไมมีอยูอีกตอไปหรือยังมีอยูแต
     เปนไปในทางที่ลดลง
            มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย แลวแตราคาใดจะสูงกวา
     และจะประมาณจากสินทรัพยแตละรายการ หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
     4.11  สินทรัพยไมมีตัวตน
             สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน     แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการ
     ดอยคา (ถามี) โดยจะตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5  ป
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     4.12  สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
              บริษัทและบริษัทยอยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงิน    เปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน
     ดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน  ณ  วันที่เริ่มตนของสัญญา ดอกเบี้ยจายตามสัญญาจะถูก
     บันทึกตามงวดตาง  ๆ  ตลอดอายุสัญญาเชาการเงินตามยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินในแตละงวด
     4.13  คาใชจายภาษีเงินได  
              รายจายเก่ียวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบดวย  ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
              4.13.1  ภาษีเงินไดนิติบุคคลงวดปจจุบัน
                         บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองจายในแตละงวด  เปนคาใชจายทั้งหมดในงวดน้ัน  และ
             คํานวณภาษีเงินไดตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร 
              4.13.2 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
                         บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย  
             และหนี้สินที่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  กับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น  โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช
            ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน
                        บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
            สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวน
            เทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผล
            แตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
                      บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันส้ินรอบระยะเวลา
            รายงานและจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา   บริษัทและบริษัทยอยจะไมมีกําไร
            ทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
                     บริษัทและบริษัทยอยจะบนัทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน หากภาษีที่เกิดข้ึนเก่ียวของ
            กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
     4.14  ประมาณการทางบัญชี
              การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณการและต้ังขอสมมติฐาน
     บางประการ    ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงิน       และการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
     ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว     อันอาจทําใหตองมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป    
     ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ   ไดแก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   คาเส่ือมราคา  คาเผื่อการลดราคาสินคาและคาเผื่อการดอยคา
     ของสินทรัพย การประมาณการในเรื่องตาง ๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เก่ียวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
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     4.15 ประมาณการหนี้สิน 
             บริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมาย
     หรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต   ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มี
     ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ   เพ่ือจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ   หากบริษัท
     คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน   บริษัทจะรับรูรายจายที่
     ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหน้ีสินที่เก่ียวของ
             ประมาณการและขอสมมติฐานที่อาจมีความเส่ียงตอการปรับปรุงบัญชีในปถัดไปตอมูลคาสินทรัพยยกไป   ณ  วันที่ใน
     งบแสดงฐานะการเงิน   ไดแก   หนี้สินผลประโยชนพนักงาน   เปนมูลคาที่ประมาณการโดยผูเช่ียวชาญตามหลักคณิตศาสตร
     ประกันภัยและผูบริหารใหการรับรองการประมาณการในเรื่องนี้คอนขางมีความไมแนนอน         อันเนื่องมาจากลักษณะของ
     โครงการที่มีระยะเวลายาว  ตามหมายเหตุขอ  4.16.2  การประมาณการในเรื่องอื่น  ๆ  ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เก่ียวของ
     ของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
     4.16 ผลประโยชนของพนักงาน
            4.16.1  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
                        บริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   ซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไว
     แลว   สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท  และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน
     ภายนอก    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท    เงินจายสมทบ
     กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการน้ัน
            4.16.2  ผลประโยชนพนักงาน
                        บริษัทจัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังจากเลิกจางเพ่ือจายใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย
     มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงาน       ไดถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก
     คณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว   (Projected  Unit  Credit  Method)  ภายใตสมมติฐาน
     เก่ียวกับเหตุการณในอนาคตที่บริษัทกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม       สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนของ
     พนักงานสุทธิประจําป ไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงาน  และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน
     พนักงาน       การเปล่ียนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เก่ียวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิใน
     ทุกป บริษัทไดมีการทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสม ซ่ึงสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบัน
     สุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน     ในการประเมินอัตราสวนลดที่เหมาะสม   บริษัท
     จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล     ซ่ึงจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน
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สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไวดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด รอยละ 3.84 ตอป

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน อาศัยขอมูลในอดีตมาประมาณการ

อัตราการตาย อัตราตามตารางมรณะไทยป 2540 แยกเกณฑตามเพศชายและเพศหญิง

5.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2557 2556 2557 2556
เงินสด 170,000.00 150,000 155,000 135,000 

เงินฝากกระแสรายวัน 66,618 62,000 34,618 30,000 

เงินฝากออมทรัพย 33,250,643 22,700,400 30,711,452 21,347,415 

เงินฝากประจํา 2,550,374 6,222,318 2,382,758 6,056,606 

เช็ครับระหวางทาง 0 171,600 0 0 
รวม 36,037,635 29,306,318 33,283,828 27,569,021 

6.  เงินลงทุนชั่วคราว

2557 2556 2557 2556
กองทุนเปด-ตราสารหนี้ระยะส้ัน 10,115,346 25,316,511 10,115,346 25,316,511 

กองทุนเปด-ตลาดเงิน 52,127,659 25,210,028 52,127,659 25,210,028 

หลักทรัพยในความตองการ

      ของตลาด - เผื่อขาย 21,603,400 9,420,000 21,603,400 9,420,000 

เงินฝากประจํา 0 10,000,000 0 10,000,000 
รวม 83,846,405 69,946,539 83,846,405 69,946,539 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

2557       และ       2556
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7.  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
7.1  ลูกหนี้การคา

-  บริษัทที่เก่ียวของกัน 25.1.1 6,610,901 4,576,778 6,736,527 4,694,279 
-  อื่น ๆ 35,233,073 52,016,012 34,306,793 51,248,619 
รวม 41,843,974 56,592,790 41,043,320 55,942,898 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
     -  ลูกหนี้การคาอื่น (2,316,211) (1,175,288) (1,995,211) (1,175,288)
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 39,527,763 55,417,502 39,048,109 54,767,610 

7.2  ลูกหนี้อื่น
     รายไดคางรับ 3,855,782 2,041,900 2,476,590 808,277 
     ตั๋วเงินรับ 892,528 0 892,528 0 
     เงินสํารองจาย 496,800 883,359 568,400 936,668 
     คาใชจายจายลวงหนา 931,239 749,978 918,263 692,316 
     ลูกหนี้อื่น 81,613 10,695 22,624 84,695 
รวมลูกหนี้อื่น 6,257,962 3,685,932 4,878,405 2,521,956 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 45,785,725 59,103,434 43,926,514 57,289,566 

ยอดลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

2557 2556 2557 2556
ในกําหนด 25,197,286 23,034,087 24,881,632 22,967,348 
อายุระหวาง 1 - 90 วัน 13,857,755 30,397,780 13,672,755 30,314,627 
อายุระหวาง 91 - 180 วัน 624,250 1,408,823 624,250 908,823 
อายุระหวาง 181 - 365 วัน 0 653,700 0 653,700 
เกินกวา 365 วัน 2,164,683 1,098,400 1,864,683 1,098,400 

41,843,974 56,592,790 41,043,320 55,942,898 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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8.  เงินใหกูยืมบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 25.1.6 0 0 7,000,000 4,000,000 
บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน
       คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 2,000,000 1,000,000 

รวม 0 0 9,000,000 5,000,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทใหเงินกูยืมแกบริษัทยอย 2 แหง  เปนตั๋วสัญญาใชเงิน  จํานวน 9 ลานบาท  และ

      จํานวน 5 ลานบาท ตามลําดับ ครบกําหนดเมื่อทวงถาม  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 - 2.25 ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน
9.  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

งบการเงินรวม (บาท)

2557 2556 2557 2556 2557 2556
บริษัทยอย

     บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 99.99 99.99 0 0 3,453,720 3,453,720 
     บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน
          คอนซัลแทนท จํากัด 89.99 89.99 0 0 899,990 899,990 

รวม 0 0 4,353,710 4,353,710 
     หัก  คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 (3,453,720) 0 

รวม 0 0 899,990 4,353,710 
บริษัทรวม

     บริษัท สวอน แอนด แมคคลาเรน
          (ประเทศไทย) จํากัด 35.00 35.00 2,494,159 2,343,719 2,449,980 2,449,980 
     บริษัท บิลค เอเชีย จํากัด 10.00 10.00 0 0 500,000 500,000 

รวม 2,494,159 2,343,719 2,949,980 2,949,980 
รวมทั้งส้ิน 2,494,159 2,343,719 3,849,970 7,303,690 

วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุนอัตราการถือหุนรอยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



132  •  รายงานประจ�าปี 2557

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556  บริษัทไดรวมลงทุนในหุนสามัญของบริษัท  พีพีเอส  อินฟอรเมช่ัน  คอนซัลแทนท  จํากัด  จํานวน 
     89,999 หุน  ในราคาหุนละ  10  บาท  (มูลคาที่ตราไวหุนละ  10  บาท)  จํานวนเงิน  0.90 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 บริษัทไดรวมลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สวอน แอนด แมคคลาเรน(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 
     874,998 หุน  (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)  โดยไดมีการเรียกชําระแลวรอยละ 25 เปนจํานวนเงิน 2.19 ลานบาท ตอมาเม่ือวันที่ 23
     กันยายน 2556  บริษัท สวอน แอนด แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด  ไดลดทุนจดทะเบียนและจํานวนหุนลง  และบริษัทไดลงทุน
     เพ่ิมจํานวน 0.26 ลานบาท  หลังการลงทุนเพ่ิมบริษัทมีเงินลงทุนจํานวน 244,998  หุน  ในราคาหุนละ  10 บาท  (มูลคาที่ตราไวหุนละ
     10 บาท) จํานวนเงิน 2.45 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 บริษัทไดรวมลงทุนในหุนสามัญของบริษัท บิลค เอเชีย จํากัด จํานวน 50,000 หุน (มูลคาที่ตราไว
     หุนละ  10  บาท)  จํานวนเงิน  0.50  ลานบาท   โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ  10  แตบริษัทไดแสดงไวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 
     เนื่องจากบริษัทมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ โดยมีผูบริหารระดับสูงของบริษัทเขาไปเปนกรรมการรวมในบริษัทดังกลาว 

ในป 2557 บริษัทไดประมาณการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 3.45 ลานบาท โดยประมาณ
     จากมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่บริษัทยอยคงเหลืออยู ณ วันส้ินงวด
10.  เงินลงทุนในกิจการรวมคา

งบการเงินรวม (บาท)

2557 2556 2557 2556 2557 2556
     กิจการรวมคา พีพีคิว 80 80 2,938,153 2,489,810 2,640,000 2,640,000 

กิจการรวมคา  พีพีคิว   เปนกิจการที่จัดตั้งข้ึนตามขอตกลงในสัญญารวมคา  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2552   จากการรวมทุนกัน
     ระหวางบริษัท  โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด  (มหาชน)  บริษัท พีทีเอฟ เซอรวิส  จํากัด  และบริษัท  วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค 
     จํากัด ในสัดสวนรอยละ 80 รอยละ 15 และรอยละ 5 ตามลําดับ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจบริการการควบคุมงานกอสราง
     อาคารใหหนวยงานราชการแหงหนึ่ง

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน  ซ่ึงบริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียโดย
     แสดงตามสัดสวน

 2557       บาท       2556
อัตราสวนความเปนเจาของ (รอยละ) 80 80 
สินทรัพยหมุนเวียน 4,128,464 2,484,856 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,826,272 1,887,726 
หนี้สินหมุนเวียน 3,016,583 1,882,772 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
อัตราการถือหุนรอยละ วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน
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 2557       บาท       2556

รายไดจากการบริการ 5,826,455 3,512,643 

ตนทุนจากการบริการ 5,060,148 3,295,479 

รายไดอื่น 5,105 5,885 

คาใชจายบริหาร 250,226 485,527 

คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 72,843 0 

11.  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556

ราคาทุน - ที่ดิน 1,031,800 1,031,800 

(หัก)   คาเผื่อการดอยคา (571,800) (571,800)

รวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 460,000 460,000 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน 

2557 2556 2557 2556

โปรแกรมคอมพิวเตอร 3,470,347 2,589,479 2,630,627 2,255,759 

หัก คาโปรแกรมลิขสิทธิ์ตัดจายสะสม (890,538) (742,576) (580,193) (489,583)

รวม 2,579,809 1,846,903 2,050,434 1,766,176 

              บริษัทและบริษัทยอยตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน 0.29 ลานบาท  

      และจํานวน 0.19 ลานบาท  ตามลําดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ  จํานวน 0.24 ลานบาท  และจํานวน  0.16 ลานบาท ตามลําดับ)

14. เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน

2557 2556 2557 2556

      เงินฝากธนาคาร - ประจําที่มีภาระคํ้าประกัน 12,763,357 12,601,271 9,704,422 9,578,396 

รวม 12,763,357 12,601,271 9,704,422 9,578,396 

             ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2557  และ 2556  บริษัทและบริษัทยอยนําเงินฝากประจําทั้งจํานวน  ค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

      จํานวน  10.50 ลานบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ  จํานวน  7.50 ลานบาท)  และค้ําประกันวงเงินการซื้อสินคา-บัตรนํ้ามัน  จํานวน  1

      ลานบาท ตามหมายเหตุ 17 และ 27.1 ตามลําดับ

15. เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการที่เก่ียวของกัน

            ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2557 และ 2556  บริษัทใหเงินกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง เปนสัญญากูยืมเงิน จํานวน  9  ลานบาท

      ระยะเวลาเงินกูไมเกิน  5  ป   ครบกําหนดชําระคืนในป 2561  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  6  ตอป  จายชําระบางสวนในอัตรารอยละ  1  ตอป  

      ครั้งเดียวภายในวันสิ้นป    สวนที่เหลือชําระพรอมกับการชําระเงินกูหรือเม่ือมีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทที่

      กูยืม โดยสิทธิในการแปลงสภาพเงินกูเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนไมเกินรอยละ 25 ของหุนสามัญ และบริษัทสงตัวแทน 1 ทาน เปนกรรมการ

      ในบริษัทที่กูยืม  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)
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16. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน

     ในหลักทรัพยเผ่ือขาย 38,685 32,726 38,685 32,726

เงินลงทุนในบริษัทรวม 100,000 100,000 0 0

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 114,360 114,360 114,360 114,360

ประมาณการขาดทุนตนทุนโครงการ 527,814 527,814 527,814 527,814

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 4,813,672 4,446,406 4,787,327 4,429,667

ประมาณการคาใชจาย 80,000 387,430 80,000 387,430

ประมาณการหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 3,731 6,014 3,731 6,014
5,678,262 5,614,750 5,551,917 5,498,011

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้

2557 2556 2557 2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 5,457,914 8,400,724 5,457,914 8,400,724

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล

แตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ

ผลแตกตางชั่วคราว (57,553) (1,558,508) (47,947) (1,532,226)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 5,400,361 6,842,216 5,409,967 6,868,498

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 
31  ธันวาคม  2557 และ 2556 สามารถแสดงไดดังนี้

2557 2556 2557 2556
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 22,987,389 26,106,598 21,679,376 29,331,475
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20%
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

คูณอัตราภาษี 4,597,478 5,221,320 4,335,875 5,866,295
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :

รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี (150,520) (74,004) (150,520) (74,004)
รายจายที่ไมสามารถนํามาหักภาษีได 953,403 1,694,910 1,224,612 1,076,207

รวม 802,883 1,620,906 1,074,092 1,002,203
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 5,400,361 6,842,226 5,409,967 6,868,498
อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง 23.49% 26.21% 24.95% 23.42%

17. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 33.50 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะ

      กิจการ จํานวน 30.50 ลานบาท) ค้ําประกันโดยที่ดิน และอาคาร และเงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน ตามหมายเหตุ 12 และ 14 
      ตามลําดับ
18. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
18.1 เจาหนี้การคา
     -  บริษัทที่เกี่ยวของกัน    25.1.12 0 0 7,325 6,750 
     -  อื่น ๆ 1,455,809 2,770,511 1,095,940 2,766,910 

รวมเจาหนี้การคา 1,455,809 2,770,511 1,103,265 2,773,660 
18.2 เจาหนี้อื่น
     -  คาใชจายคางจาย 6,097,823 9,354,767 5,622,670 9,013,878 
     -  เงินรับลวงหนา 14,840,213 3,967,600 14,840,213 3,967,600 
     -  อื่น ๆ 7,350,403 5,370,735 7,261,681 5,353,161 

รวมเจาหนี้อื่น 28,288,439 18,693,102 27,724,564 18,334,639 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 29,744,248 21,463,613 28,827,829 21,108,299 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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19. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
              รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยเชาตามสัญญาเชาการเงิน ดังนี้

2557 2556 2557 2556
ยานพาหนะ 503,738 503,738 503,738 503,738 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (290,374) (189,626) (290,374) (189,626)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 213,364 314,112 213,364 314,112 

              จํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายสําหรับสัญญาเชาการเงินขางตน ดังนี้ 

2557 2556 2557 2556
ภายใน 1 ป 128,714 128,714 128,714 128,714 

เกิน 1 ป  แตไมเกิน  3  ป 61,100 189,814 61,100 189,814 

189,814 318,528 189,814 318,528 

หัก  ดอกเบี้ยจายในอนาคตของ

         สัญญาเชาการเงิน (7,420) (20,939) (7,420) (20,939)

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตาม
         สัญญาเชาการเงิน 182,394 297,589 182,394 297,589 

                หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังนี้

2557 2556 2557 2556
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 182,394 297,589 182,394 297,589 

หัก  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่

         ครบกําหนดใน 1 ป (121,706) (115,195) (121,706) (115,195)
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 60,688 182,394 60,688 182,394 

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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20. สํารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ

      5 ของกําไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

      สํารองตามกฎหมายดังกลาวจะนําไปจายเงินปนผลไมได 

21. เงินปันผลจ่าย

      21.1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2556  และรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  เมื่อวันที่  23

               กุมภาพันธ 2556  และวันที่ 17 เมษายน 2556  มีมติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีป 2555  ให

               ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.03 บาทตอหุน จํานวน 400 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท  โดยจายเงินปนผลแลวเสร็จในเดือน

               พฤษภาคม 2556

      21.2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  1/2557  และรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  เมื่อวันที่ 25

               กุมภาพันธ 2557  และวันที่  9  เมษายน 2557  มีมติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีป 2556  ให

               ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.04 บาทตอหุน จํานวน 400 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 16 ลานบาท  โดยจายเงินปนผลแลวเสร็จในเดือน

               พฤษภาคม 2557

22. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

      คาตอบแทนกรรมการ

                ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 กําหนดจายคาตอบแทนกรรมการ คาเบี้ยประชุม

      และคาบําเหน็จกรรมการ  สําหรับป  2557 เปนจํานวนรวมไมเกิน 2 ลานบาท

      คาตอบแทนผูบริหาร

                คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะผูบริหาร  และใหแก

      ผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

     2557 และ 2556  จํานวน 30.28 ลานบาท  และจํานวน 30.93 ลานบาท  ตามลําดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 28.35 ลานบาท  

      และ จํานวน 28.61 ลานบาท ตามลําดับ )
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23. ผลประโยชน์ของพนักงาน

     23.1  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน

              บริษัทและพนักงานรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  2530  และพระราช-

     บัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   (ฉบับที่  2)  พ. ศ. 2542  มอบหมายใหผูจัดการรับอนุญาตเปนผูจัดการกองทุนนี้  โดยหักจากเงินเดือน

     พนักงานสวนหนึ่ง  และบริษัทจายสมทบสวนหนึ่ง  และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กําหนด

                สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2557  และ 2556  บริษัทและบริษัทยอยจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

     จํานวน 4.12 ลานบาท และจํานวน 4.08 ลานบาท ตามลําดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 4.02 ลานบาท  และจํานวน 4.01 

     ลานบาท ตามลําดับ)

     23.2  ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

2557 2556 2557 2556

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน

        พนักงานตนงวด 22,259,929 20,268,344 22,148,330 19,665,291 

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 4,460,191 4,375,497 4,396,150 4,221,163 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

        การนักคณิตศาสตรประกันภัย

             รับรูในงบกําไรขาดทุน 0 233,618 0 0 

จายคาใชจายผลประโยชนพนักงาน (2,607,848) (2,617,530) (2,607,848) (1,738,124)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน

        พนักงานปลายงวด 24,112,272 22,259,929 23,936,632 22,148,330 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

2557 2556 2557 2556

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 

        -  ตนทุนบริการ 4,086,483 3,923,728 4,072,390 3,913,945 

        -  คาใชจายในการบริหาร 373,708 451,769 323,760 307,218 

4,460,191 4,375,497 4,396,150 4,221,163 

24. คาใชจายตามลักษณะ

              บริษัทแบงรายการคาใชจายตามลักษณะดวยรายการคาใชจายที่สําคัญ  สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2557 และ 2556

      ดังตอไปนี้

2557 2556 2557 2556

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น

     ของพนักงาน 199,030,917 212,750,204 191,610,205 206,730,257 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

     สินทรัพยไมมีตัวตน 4,094,380 2,097,239 3,910,648 1,927,734 

คาตอบแทนกรรมการ 880,000 1,095,000 880,000 1,095,000 

คาตอบแทนผูบริหาร 30,278,374 30,950,347 28,351,345 28,652,649 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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25. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลาํดบั  บุคคลหรือกจิการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา

1 บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด บริษัทยอย บริษัทใหเชาและบริการธุรการทั่วไป ในราคาตามท่ีตกลงกัน 

บริษัทรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการ ตามราคาทุนไมมีการ

   คิดกําไรระหวางกัน

บริษัทใหกูยืมระยะส้ัน ดอกเบี้ยรอยละ 1.5 - 2.25

2 บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน บริษัทยอย บริษัทใหเชาและบริการธุรการทั่วไป ในราคาตามท่ีตกลงกัน 

        คอนซัลแทนท จํากัด บริษัทซ้ือสินคาและรับบริการ ใกลเคียงกับลูกคารายอื่น

บริษัทใหกูยืมระยะส้ัน ดอกเบี้ยรอยละ 1.5 - 2.25

บริษัทวาจางใหบริการดานสารสนเทศ ใกลเคียงกับลูกคารายอื่น

3 บริษัท พงศธีรธร จํากัด กรรมการและผูถือหุน บริษัทเชาหองเพ่ืออบรมสัมมนาและ ในราคาที่ใกลเคียงกับ

     เชาพ้ืนที่สํานักงาน    ราคาตลาด

4 กิจการรวมคา พีพีคิว กิจการรวมคา บริษัทรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการ ในราคาท่ีใกลเคียงกับ

   ลูกคารายอื่น

บริษัทใหเชาและบริการธุรการทั่วไป ในราคาที่ใกลเคียงกับ

   ราคาตลาด

5 บริษัท บิลค เอเชีย จํากัด บริษัทรวม บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซตของบริษัท ในราคาที่ไดรับเหมือน

     บิลค เอเชีย จํากัด    ลูกคารายอื่น

บริษัทจางพัฒนาซอฟทแวร ในราคาตามที่ตกลงกัน 

บริษัทใหกูยืมระยะยาว ดอกเบี้ยรอยละ 6

   ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

      25.1  รายการและจํานวนเงินดานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกับบริษัท
               เปนดังนี้

2557 2556 2557 2556
25.1.1  ลูกหนี้การคา
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 125,626 117,501
          กิจการรวมคา พีพีคิว 6,610,901 4,576,778 6,610,901 4,576,778

รวม 6,610,901 4,576,778 6,736,527 4,694,279
25.1.2  ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้คาเชา
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 0 15,000
          กิจการรวมคา พีพีคิว 0 2,000 0 2,000

รวม 0 2,000 0 17,000
25.1.3  ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้คาบริการอื่น
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 25,000 83,900
          บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 18,000 51,900
          กิจการรวมคา พีพีคิว 15,800 30,000 15,800 30,000

รวม 15,800 30,000 58,800 165,800
25.1.4  ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจาย
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 19,200 29,160
          บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 52,400 24,150
รวม 0 0 71,600 53,310

25.1.5  คาใชจายจายลวงหนา 
          บรษัิท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 0 4,488
          บริษัท บิลค เอเชีย จํากัด 0 53,727 0 53,727

รวม 0 53,727 0 58,215

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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1 มกราคม 2557 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธันวาคม 2557
25.1.6  เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 4,000,000 3,000,000 0 7,000,000
          บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 1,000,000 1,000,000 0 2,000,000
รวม 5,000,000 4,000,000 0 9,000,000

25.1.7  เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
          บริษัท บิลค เอเชีย จํากัด 9,000,000 0 0 9,000,000

รวม 9,000,000 0 0 9,000,000

2557 2556 2557 2556
25.1.8  สินทรัพยไมมีตัวตน 
          บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 109,850 0
          บริษัท บิลค เอเชีย จํากัด 0 600,000 0 600,000

รวม 0 600,000 109,850 600,000
25.1.9  อุปกรณคอมพิวเตอร 
          บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 0 494,320
รวม 0 0 0 494,320

25.1.10  เงินมัดจําจายลวงหนา
          บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 0 74,000
           บริษัท พงศธีรธร จํากัด 70,000 0 70,000 0

รวม 70,000 0 70,000 74,000

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

2557 2556 2557 2556
25.1.11 ดอกเบี้ยคางรับ
           บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 0 19,849
           บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 0 13,377
          บริษัท บิลค เอเชีย จํากัด 540,000 90,000 540,000 90,000

รวม 540,000 90,000 540,000 123,226
25.1.12 เจาหนี้การคา
           บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 7,325 6,750

รวม 0 0 7,325 6,750
25.1.13 เจาหนี้อื่น
          บริษัท บิลค เอเชีย จํากัด 46,729 393,458 46,729 393,458

รวม 46,729 393,458 46,729 393,458
25.1.14 คาใชจายคางจาย
           บริษัท พงศธีรธร จํากัด 85,717 4,704 85,717 4,704
           บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 136,000 390,000
รวม 85,717 4,704 221,717 394,704

      25.2  รายการและจํานวนเงินดานงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กับบุคคลและกิจการ
               ที่เก่ียวของกับบริษัทเปนดังนี้

2557 2556 2557 2556
25.2.1  รายไดคาที่ปรึกษา
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 719,765 627,987
          กิจการรวมคา พีพีคิว 6,102,370 6,102,370 6,102,370 6,102,370

รวม 6,102,370 6,102,370 6,822,135 6,730,357

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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2557 2556 2557 2556
25.2.2  รายไดคาลวงเวลา 
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 59,045 54,898

รวม 0 0 59,045 54,898
25.2.3  รายไดคาเชาและคาบริการ
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 480,000 744,267
          บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 276,000 309,867
          กิจการรวมคา พีพีคิว 213,600 204,000 213,600 204,000

รวม 213,600 204,000 969,600 1,258,134
25.2.4  รายไดดอกเบี้ยรับ
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 92,795 19,849
          บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 22,315 13,377
          บริษัท บิลค เอเชีย จํากัด 540,000 108,000 540,000 108,000

รวม 540,000 108,000 655,110 141,226
25.2.5  ตนทุนบริการ
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 87,901 85,797

รวม 0 0 87,901 85,797
25.2.6  คาใชจายบริหาร 
          บริษัท พงศธีรธร จํากัด 678,410 336,497 678,410 336,497
          บริษัท พีพีเอส อินฟอรเมช่ัน 

คอนซัลแทนท จํากัด 0 0 2,057,500 1,819,512
          บริษัท บิลค เอเชีย จํากัด 747,664 179,918 747,664 179,918

รวม 1,426,074 516,415 3,483,574 2,335,927

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

26. เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
               เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนในระยะ
      เวลาไมเกิน 3 เดือน และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

2557 2556 2557 2556
เงินสด 170,000 150,000 155,000 135,000 
เงินฝากกระแสรายวัน 66,618 62,000 34,618 30,000 
เงินฝากออมทรัพย 33,250,643 22,700,400 30,711,452 21,347,415 
เงินฝากประจํา 2,550,374 6,222,318 2,382,758 6,056,606 
เช็ครับระหวางทาง 0 171,600 0 0 

รวม 36,037,635 29,306,318 33,283,828 27,569,021 

27. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน
      27.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีวงเงินการส่ังซ้ือสินคา-บัตรน้ํามัน จํานวน 1 ลานบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํ
               ธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน ตามหมายเหตุ 14
      27.2  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2557  และ 2556  บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายตามสัญญาเชา  จํานวน 10.07 ลานบาท
               และจํานวน 15.71 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 9.61 ลานบาท และจํานวน 14.97 ลานบาท ตามลําดับ)
      27.3  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 และ 2556  บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายชําระคาบริการตามสัญญาบริการ จํานวน
               2.98 ลานบาท และจํานวน 8.33 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.94 ลานบาท และจํานวน 8.21 ลานบาท
               ตามลําดับ)  
      27.4  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 และ 2556  บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันสัญญางาน  จํานวน
               สัญญางาน จํานวน 2.87 ลานบาท และ จํานวน 10.14 ลานบาท ตามลําดับ คํ้าประกันโดยที่ดินและอาคาร ตามหมายเหตุ 12
28. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน
               บริษัทและบริษัทยอยประกอบกิจการใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับวิศวกรรม    และขายอุปกรณคอมพิวเตอร    และมียอดขาย
      อุปกรณคอมพิวเตอรในสัดสวนไมถึงรอยละ  10  ของยอดรายได  จึงไมมีนัยสําคัญในการเปดเผยขอมูลจําแนกตามสวนงาน  บริษัท
      และบริษัทยอยประกอบธุรกิจสวนงานภูมิศาสตรในประเทศไทยเพียงแหงเดียว     จึงไมมีขอมูลจําแนกตามสวนงานที่เปดเผย

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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29. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
              ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
              สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบดวย   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้การคา  ตั๋วเงินรับและ
     ตั๋วสัญญาใชเงิน  หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบดวย  เงินเบิกเกินบัญชี  เจาหนี้การคาและหนี้สินตาม
     สัญญาเชาการเงิน
              ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดย
     ประมาณ
30. การบริหารจดัการทุน
              วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย    คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม
      และการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสรุปไดดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557 2556 2557 2556

อัตราสวนหนี้สินตอทุน 0.30 0.25 0.29 0.24
31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
              เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2558  ไดมีมติเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
      ประจําป 2558 เพ่ือจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีป 2557 ใหผูถือหุน  ในอัตราหุนละ 0.03 บาท คิดเปน
      จํานวนเงิน 12 ลานบาท
32. การอนุมัติงบการเงิน  
              งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558

งบการเงินรวม (บาท) 
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลสถิติการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

งบการเงิน

(ก) ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการสอบบัญชี
 รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2555 – ปี 2557

งบตรวจสอบ  :  งวดบัญชีปี 2555  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผู้สอบบัญชี  :  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
      โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ 
      อนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความเห็นผู้สอบบัญชี :  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
     รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและ
     กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบตรวจสอบ  :  งวดบัญชีปี 2556  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผู้สอบบัญชี  :  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
      โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต 
      จากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี :  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
      รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและ
      กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบตรวจสอบ  :  งวดบัญชีปี 2557  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผู้สอบบัญชี   :  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
      โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต 
      จากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี :  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
      รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและ
      กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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 ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน (งบการเงินรวม)

 
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน

 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.01 31.07% 29.31 13.18% 36.04 15.42%

เงินลงทุนชั่วคราว 20.00 9.41% 69.95 31.45% 83.85 35.88%

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 54.79 25.79% 55.42 24.91% 39.52 16.92%

ลูกหนี้การค้า 55.97 26.34% 56.59 25.44% 41.84 17.91%

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.18) (0.55%) (1.18) (0.53%) (2.32) (0.99%)

ลูกหนี้อื่น 2.16 1.02% 3.69 1.66% 6.26 2.68%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 142.96 67.29% 158.36 71.19% 165.67 70.90%

เงินประกันผลงาน 12.64 5.95% 14.42 6.48% 15.30 6.55%

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 0.00 0.00% 2.34 1.05% 2.49 1.07%

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 2.75 1.30% 2.49 1.12% 2.94 1.26%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.46 0.22% 0.46 0.21% 0.46 0.20%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10.16 4.78% 9.92 4.46% 9.29 3.98%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.59 0.28% 1.85 0.83% 2.58 1.10%

เงินฝากประจ�าธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 29.27 13.77% 12.60 5.67% 12.76 5.46%

เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 0.00 1.89% 9.00 2.52% 9.00 3.85%

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4.02 0.00% 5.61 4.05% 5.68 2.43%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9.62 4.53% 5.39 2.42% 7.51 3.20%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 69.51 32.71% 64.08 28.81% 68.01 29.10%

รวมสินทรัพย์ 212.47 100.00% 222.44 100.00% 233.68 100.00%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.77 0.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 20.19 9.50% 21.46 9.65%  29.75 12.73%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0.11 0.05% 0.12 0.05% 0.12 0.05%

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 0.00 0.00% 0.35 0.16% 0.00 0.00%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 21.07 9.92% 21.93 9.86% 29.87 12.78%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.30 0.14% 0.18 0.08% 0.06 0.02%

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 20.27 9.54% 22.26 10.01% 24.11 10.32%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 20.57 9.68% 22.44 10.09% 24.17 10.34%

รวมหนี้สิน 41.63 19.59% 44.37 19.95% 54.04 23.13%

ทุนจดทะเบียน 100.00 47.07% 100.00 44.96% 100.00 42.79%

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100.00 47.07% 100.00 44.96% 100.00 42.79%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 48.31 22.74% 48.31 21.72% 48.31 20.67%

ก�าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.01 0.00% (0.13) (0.06%) (0.15) (0.07%)

ก�าไรสะสม    

จัดสรรแล้ว 1.13 0.53% 2.28 1.03% 3.28 1.40%

ยังไม่ได้จัดสรร 21.39 10.07% 27.57 12.39% 28.29 12.11%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 170.84 80.41% 178.03 80.04% 179.73 76.91%

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.00 0.00% 0.04 0.02% (0.09) (0.04%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 170.84 80.41% 178.07 80.06% 179.64 76.87%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 212.47 100.00% 222.44 100.00% 233.68 100.00%
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 สรุปรายการงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายและบริการ 265.29 100.00% 291.10 100.00%  263.65 100.00%

            รายได้จากการบริการ 265.29 100.00% 290.26 99.71%  263.65 100.00%

รายได้จากการขาย 0.00 0.00% 0.84 0.29%  0.00 0.00%

ต้นทุนจากการขายและบริการ 181.23 68.31% 198.12 68.06%  178.20 67.59%

             ต้นทุนจากการบริการ 181.23 68.31% 197.55 67.86%  178.20 67.59%

             ต้นทุนจากการขาย 0.00 0.00% 0.57 0.20%  0.00 0.00%

ก�าไรขั้นต้น 84.06 31.69% 92.98 31.940%  85.45 32.41%

รายได้อื่น 2.91 1.10% 2.69 0.92% 3.16 1.20%

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 86.97 32.78% 95.67 32.86% 88.61 33.61%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 67.47 25.43% 68.63 23.58% 66.20 25.11%

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 0.14 0.05% (0.87) (0.30%) (0.60) (0.23%)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 19.64 7.40% 26.15 8.99% 23.01 8.73%

ต้นทุนทางการเงิน 0.10 0.04% 0.05 0.02% 0.02 0.01%

ก�าไรก่อนภาษี 19.54 7.37% 26.10 8.97% 22.99 8.72

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4.28 1.61% 6.84 2.35% 5.40 2.05%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 15.26 5.75% 19.26 6.62% 17.59 6.67%

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 0.01 0.00% (0.13) (0.04%) (0.02) (0.01%)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 15.27 5.76% 19.13 6.57% 17.57 6.66%

การแบ่งปันก�าไรส�าหรับปี

          ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 15.26 5.75% 19.33 6.64% 17.72 6.72%

          ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.00 0.00% (0.06) (0.02%) (0.13) (0.05%)

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม       

          ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 15.26 5.75% 19.33 6.64% 17.70 6.71%

          ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม 0.00 0.00% (0.06) (0.02%) (0.13) (0.05%)

ก�าไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่(Fully Dilute)(บาท/หุ้น) 0.04  0.05  0.04  

ราคาหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.25  0.25  0.25 

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 400.00  400.00  400.00 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด

 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 19.54 26.10 22.99 

รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน 6.95 13.92 5.54 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 26.49 40.02 28.53 

               ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (4.62) (1.96) 12.19 

               เงินประกันผลงาน (2.81) (1.78) (0.89) 

               สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.64) (0.53) 1.05 

สินทรัพย์จากการด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง (8.07) (4.27) 12.35 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5.12 (1.36) 8.29

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (4.97) (2.62) (2.61) 

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 0.15 (3.98) 5.68 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด�าเนินงาน 18.57 31.77 46.56 

จ่ายดอกเบี้ย (0.10) (0.05) (0.03) 

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (11.79) (8.24) (8.96) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน 6.69 23.48 37.57 

เงินสดรับจากเงินปันผล 0.00 0.19 0.75 

เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนช่ัวคราว (30.00) (100.08) (101.57) 

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 10.00 50.38 88.37 

เงินฝากประจ�ามีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1.48) 16.66 (0.17) 

เงินสดจ่ายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 0.00 (2.95) 0.00 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 2.43 0.56 0.02 

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2.17) (1.71) (1.10) 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.26) (1.45) (1.02) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 0.00 (9.00) 0.00 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (21.48) (47.40) (14.72) 

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง) 0.77 (0.77) 0.00 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (0.64) (0.11) (0.12) 

เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 78.31 0.00 0.00 

จ่ายเงินปันผล (8.00) (12.00) (16.00) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม 0.00 0.10 0.00 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 70.44 (12.78) (16.12) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 55.65 (36.70) 6.73 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 10.36 66.01 29.31 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 66.01 29.31 36.04 



154  •  รายงานประจ�าปี 2557

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย
ตรวจสอบแล้ว

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)  

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 6.79 7.22 5.55

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.33 1.09 1.45

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 4.81 5.28 5.55

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 75 68 65

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 10.28 9.51 6.96

ระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหน้ีการค้า วัน 35 38 52

Cash Cycle วัน 40 30 13

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร  (Profitability ratio)     

อัตราก�าไรขั้นต้น % 31.69% 31.94% 32.41%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 7.40% 8.99% 8.73%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร % 34.06% 89.77% 163.28%

อัตราก�าไรสุทธิ % 5.69% 6.58% 6.64%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 12.11% 11.08% 9.91%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  (Efficiency ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 9.16% 8.89% 7.77%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 24.08% 26.93% 26.83%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.59 1.34 1.16

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio)     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.24 0.25 0.30

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 114.66 584.58 2,149.50

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Cash basis) เท่า 0.60 1.54 2.06

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 455.93% 53.43% 98.34%

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

 สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 210.31 100.00% 224.92 100.00%  234.21 100.00%

หนี้สินรวม 39.63 18.84% 43.90 19.52% 52.95 22.61%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 170.68 81.16% 181.02 80.48%  181.26 77.39%

รายได้รวม 260.34 100.00% 284.76 100.00% 256.35 100.00%

ก�าไร (ขาดทุน)ส�าหรับปี 16.45 6.32% 22.46 7.89% 16.27 6.35%
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อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 7.22 7.41 5.87

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.23 0.24 0.29

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 7.82% 10.32% 7.09%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 9.64% 12.77% 8.98%

บริษัท  พีพีเอส  ดีไซน  จ�ากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 5.90 100.00% 6.56 100.00%  8.36 100.00%

หนี้สินรวม 2.40 40.73% 4.87 74.18%  8.08 96.65%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3.50 59.27% 1.69 25.82%  0.28 3.35%

รายได้รวม 8.45 100.00% 6.50 100.00% 7.59 100.00%

ก�าไร (ขาดทุน)ส�าหรับปี (1.33) (15.77%) (1.80) (27.73%) (1.42) (18.71%)

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.74 0.61 0.51

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.69 2.88 28.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (22.59%) (28.89%) (19.03%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (38.11%) (69.36%) (144.16%)

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 1.85 100.00% 1.51 100.00%

หนี้สินรวม 1.43 77.09% 2.42 160.27%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.42 22.91% (0.91) (60.27%)

รายได้รวม 3.01 100.00% 2.99 100.00%

ก�าไร (ขาดทุน)ส�าหรับปี (0.58) (19.15%) (1.33) (44.49%)

หมายเหตุ : บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จ�ากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 4  มกราคม  2556 และรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2556 ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.04 0.40

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 3.40 (2.66)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (31.35%) (79.17%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (138.10%) 542.86%
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ค�าอธิบาย 
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ผลการด�าเนินงาน
(ก) ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯด�าเนินธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษาส�าหรับการให้ค�าปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project  

Management Service)  ส�าหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ โดยลักษณะการให้บริการจะเป็นการท�าสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่ง
เป็นสัญญาระยะยาว และมี 2 ลักษณะ คือ

 1)  สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความส�าเร็จของงาน 
(Percentage of completion method) เมื่อสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือเกี่ยวกับขั้นความส�าเร็จของงาน ที่สอดคล้องกับ
การค�านวณอัตราส่วนของต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงของงานที่เสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนบริการทั้งหมด ทั้งน้ีบริษัทฯจะเรียกเก็บ
ค่าบริการเป็นรายเดือนตามจ�านวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

 2)  สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทฯจะรับรู้รายได้เม่ือให้บริการเสร็จส้ินและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตาม
จ�านวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริงโดยค�านวณจากอัตราค่าบริการวิชาชีพแต่ละต�าแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญา

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มีการเริ่มขยายธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง อาทิ งานออกแบบ   
การออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทฯเริ่มรับรู้
รายได้จากการขยายธุรกิจได้แล้วบางส่วน นอกจากน้ัน บริษัทย่อยได้รับงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ ในปี 2555 - 2557 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 268.20 ล้านบาท ในปี 2555  293.79  ล้านบาท ในปี 2556 และ 266.81 ล้านบาท ในปี 2557ตามล�าดับ 
ซึ่งสาเหตุที่รายได้รวมของบริษัทฯลดลง เนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับที่ในปี 2557 โครงการ
หลายโครงการได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

ส�าหรับก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)  ในปี 2555 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 15.26 ล้านบาท  ในปี 2556 จ�านวน 19.33 ล้าน
บาท และในปี 2557 จ�านวน 17.72 ล้านบาท  ตามล�าดับ สาเหตุที่บริษัทฯมีก�าไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได้ ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯได้ด�าเนินการบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเน่ืองจากเหตุทางการเมือง 

 
(ข) การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
รายได้
รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการค�าปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบาย

ทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสัญญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญา
จ้างเหมา) โดยบริษัทฯจะรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความส�าเร็จของงาน (Percentage of completion method) 
ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ 2) สัญญาท่ีระบุค่าบริการเป็นรายเดือน โดยบริษัทฯจะรับรู้รายได้เม่ือให้บริการเสร็จสิ้น
และเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจ�านวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริง

ในงวดบัญชีปี 2555 - 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ  268.20 ล้านบาท ล้านบาท 293.79 ล้านบาท และ  266.81 
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการบริการ 265.29 98.92% 290.26 98.80% 263.65 98.82%

รายได้จากการขาย 0.00 0.00% 0.84 0.28% 0.00 0.00%

รายได้อื่น 2.91 1.08% 2.69 0.92% 3.16 1.18%

รายได้รวม 268.20 100.00% 293.79 100.00% 266.81 100.00%



 2014 Annual Report  •  157

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

รายได้จากการบริการ
งวดบัญชีปี 2555 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ  265.29 ล้านบาท 290.26 ล้านบาท และ 263.65 

ล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2555 นั้น บริษัทฯมีรายได้จาการให้บริการ 265.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.13 ล้านบาทหรือคิดเป็น 3.56%  
จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากโครงการต่อเน่ืองจ�านวน 38 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 204.51 ล้านบาท และรายได้จากโครงการใหม่จ�านวน   
37 โครงการ มูลค่า 60.78 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2555 น้ันส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างระยะส้ัน เช่น โครงการก่อสร้าง
สาขาของธุรกิจค้าปลีก จึงท�าให้บริษัทฯมีจ�านวนโครงการท่ีรับรู้รายได้จ�านวน 75 โครงการซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก 51 โครงการในปีก่อนหน้า  

ในปี 2556 บริษัทฯยังคงมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 290.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.41% โดย
แบ่งเป็นโครงการใหม่ 43 โครงการ คิดเป็นรายได้  104.06 ล้านบาท และโครงการต่อเน่ือง 46 โครงการ คิดเป็นรายได้ 186.20 ล้าน
บาท ทั้งนี้การเติบโตยังคงมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก ท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีก  ซึ่งมีรายได้จาก 2 กลุ่มน้ี จ�านวน 
143.87  ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า 17.54% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ อาทิกลุ่มโครงการท่ีอยู่อาศัย
ระดับสูง 5 โครงการ จ�านวน 28.36 ล้านบาท และ โครงการสร้างบ้านพักในโรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จ�านวน 11.51 ล้านบาท  

ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 263.65 ล้านบาท ลดลง 26.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.17% โดยแบ่งเป็นโครงการ
ใหม่ 31 โครงการ คิดเป็นรายได้  41.19 ล้านบาท และโครงการต่อเน่ือง 51 โครงการ คิดเป็นรายได้ 222.46 ล้านบาท ทั้งนี้การเติบโตยัง
คงมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก ที่เป็นกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีก  ซ่ึงมีรายได้จาก 2 กลุ่มน้ี จ�านวน 123.51 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ท�าโครงการที่อยู่อาศัยในแนวสูงระดับบน  ซ่ึงอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ

ทั้งนี้รายได้รวมของบริษัทฯลดลงเนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับที่ในปี 2557 โครงการหลาย
โครงการได้แล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายได้จากการบริการแยกเป็นรายได้จากโครงการต่อเนื่องและรายได้จากโครงการใหม่ที่เกิด
ขึ้นในงวด และจ�านวนโครงการที่ให้บริการและรับรู้รายได้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2555 –2557 ได้ดังน้ี

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท จ�านวนโครงการ ล้านบาท จ�านวนโครงการ ล้านบาท จ�านวนโครงการ

1. รายได้จากโครงการต่อเนื่อง 204.51 38 186.20 46 222.46 51

2. รายได้จากโครงการใหม่ 60.78 37 104.06 43 41.19 31

รวมรายได้จากการบริการ 265.29 75 290.26 89 263.65 82

รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับ และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีปี 2555-2557 บริษัทฯและบริษัท

ย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 2.91 ล้านบาท  2.69 ล้านบาท และ 3.16 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งน้ีรายได้อื่นในปี 2557 ประกอบไปด้วยรายการ
หลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จ�านวน 1.21 ล้านบาท รายได้จากการขายหน่วยลงทุน จ�านวน 0.73 ล้านบาท และเงินปันผลใน
หน่วยลงทุน 0.75 ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนจากการบริการและก�าไรขั้นต้น
ต้นทุนจากการบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษัทจะบันทึกต้นทุนตามจ�านวนพนักงาน
ที่เข้าท�างานจริงแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการที่เหลือ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ของโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น ส�าหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่นในกรณี
ที่จ�าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฉพาะทางจากภายนอก
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ในงวดบัญชีปี 2555-2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 181.23 ล้าน  197.55 ล้านบาท  และ 178.20 ล้าน
บาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน 68.31%  67.86% และ 67.59% ตามล�าดับ ของรายได้จากการบริการ ตามล�าดับ ต้นทุนบริการท่ี
ลดลงในปี 2557 เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ กลุ่มต้นทุนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก และ
ค่าล่วงเวลา เป็นต้น  ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ด�าเนินการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธฺภาพ และมีความยืดหยุ่น
กับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง

ในงวดบัญชีปี 2555-2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 84.06 ล้านบาท 92.98 ล้านบาท และ 85.46 ล้านบาทตาม
ล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น 31.69% 31.94% และ 32.41% ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามล�าดับ 

 ส�าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย อย่างไรก็ตามต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงาน ได้แก่ กลุ่มต้นทุนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าประกันสังคม กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงแปรผันลดลงตามจ�านวน
พนักงานและปริมาณงานที่ลดลงจาก 174.73 ล้านบาทในปี 2556 ลดลงเป็น 160.44 ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลง 13.84 ล้านบาท 
คิดเป็น 7.94% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายส�านักงาน รวมถึงผู้บริหาร และค่า

ใช้จ่ายในการบริหารอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง ของผู้บริหารและพนักงาน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ทางการเงิน ทางอากร และท่ีปรึกษากฏหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชีปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 
67.47 ล้านบาท และ 68.64 ล้านบาท ตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ  66.20 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้า 2.44 ล้านบาทหรือ
ลดลง 3.55% อันเป็นผลจากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอื่น เพิ่มขึ้น อาทิ 
เงินเดือนและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง จากการรับพนักงานเพื่อเตรียมการขยายงาน  เป็นต้น

  
ค่าใช้จ่ายอื่น
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น – หน้ีสงสัยจะสูญ จ�านวน 1.14 ล้านบาท หรือ 0.43% ของรายได้ การบันทึกค่า

เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในลูกหน้ีการค้า 3 รายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการติดต่อ
และเริ่มผ่อนช�าระคืนจากลูกหน้ีการค้าท้ัง 3 รายดังกล่าว อันเป็นผลมาจาการด�าเนินงานด้านกฎหมาย เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท 
ตามแผนบริหารจัดการที่เหมาะสม  

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ

งวดปี 2555 2556 2557

ก�าไรสุทธิ 15.26 19.33 17.72 

อัตราก�าไรสุทธิ 5.69% 6.58% 6.64%

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 126.03 174.45 178.85

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 12.11% 11.08% 9.91%

เงินปันผลจ่าย 75.00 12.00 16.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล 455.93% 53.43% 98.34%
 

ในงวดบัญชีปี 2555-2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 15.26 ล้านบาทและ 19.33 
ล้านบาท โดยที่บริษัทมีอัตราก�าไรสุทธิ 5.69% และ 6.58% ของรายได้จากการบริการ ตามล�าดับ
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ส�าหรับงวดปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 17.22  ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ก�าไรสุทธิ 6.64% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ถึงแม้ว่าแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทมีการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได้ ท้ังน้ีเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ด�าเนินการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง ท�าให้บริษัทมีอัตราก�าไรสุทธิท่ีสูงขึ้นกว่าปีก่อน 
เล็กน้อย

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 - 2556 เท่ากับ 12.11% และ 11.08% ตามล�าดับ โดยบริษัท

มีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 126.03 ล้านบาท และ 174.45 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ส�าหรับงวดปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 9.91% ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.17% โดยมีส่วนของผู้ถือ
หุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 179.73 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 
เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  4.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.52%

ฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 212.47 ล้านบาท 222.44 ล้านบาท และ 233.67 

ล้านบาท ตามล�าดับ สินทรัพย์รวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.05% ประกอบไปด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่า 6.73 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 13.90 ล้านบาท เป็นต้น

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 66.01 ล้านบาท 

และ 29.31 ล้านบาท ตามล�าดับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2556 ลดลงจากปีก่อนหน้าจ�านวน 36.70 ล้านบาท หรือลด
ลง 55.60% เนื่องจากบริษัทน�าเงินสดไปลงทุนในหน่วยลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 69.95 ล้านบาท ซ่ึงเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 36.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าจ�านวน 6.73 ล้านบาท หรือ 22.96% เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากการด�าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนและ
เงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ลูกหนี้การค้า ลูกหน้ีอื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
               (หน่วย : ล้านบาท)

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 33.49 23.04 25.20

อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 21.39 30.40 13.86

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 0.00 1.41 0.62

อายุระหว่าง 181 - 365 วัน 0.00 0.65 0.00

เกินกว่า 365 วัน 1.10 1.10 2.17

รวม 55.97 56.60 41.85

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.18) (1.18) (2.32)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 54.79 55.42 39.53
 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเกิดจากบริษัทฯมีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 วันนับจากวันส่งใบแจ้งหนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ

ได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ  มีขั้นตอนการด�าเนินการที่มีก�าหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น ก�าหนดวันวางบิล 
ก�าหนดวันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก�าหนด 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 – 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีการค้า-สุทธิ เท่ากับ 54.79 ล้านบาท และ 55.42 
ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจ�านวน 39.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.89 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากการ
เรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้น ประกอบกับลูกหนี้การค้าของบริษัทฯมียอดลดลงจากปีก่อน ด้วยสาเหตุจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย 
โครงการหลายโครงการได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ชะลอการเริ่มงานไป  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ หรือ
พิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 365 วัน บริษัทฯจะพิจารณาค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ�านวน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 365 วัน เพิ่มขึ้น 1.14 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้
การค้า 3 ราย และได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายบริษัทฯแล้ว อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับการ
ติดต่อและเริ่มผ่อนช�าระคืนจากลูกหนี้การค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว อันเป็นผลมาจากการด�าเนินการด้านกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
ของบริษัทฯตามแผนบริหารจัดการที่เหมาะสม

 ทั้งนี้สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 ตามตารางข้างต้น

 เงินประกันผลงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจ�านวน 12.64 ล้านบาท 14.42 ล้านบาท 

ตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการก�าหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหน่ึง แต่จะมีเฉพาะบาง
โครงการที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูงและงานราชการ เจ้าของโครงการจะหักจากรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี ้
โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 %ของมูลค่างานตามสัญญา ระยะเวลารับประกันผลงานเฉล่ีย 1 ปีนับจากส่งมอบงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจ�านวน 15.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจาก
ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าท่ีจะต้องหักเงินประกันผลงานจากยอดรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บ และในระหว่าง
ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินประกันผลงานคืน จ�านวน 3.18 ล้านบาท 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 10.16 ล้านบาท  

และ 9.92 ล้านบาท ตามล�าดับ ซ่ึงประกอบด้วย ท่ีดินที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทอาคารส�านักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร  
เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งส�านักงาน ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.29 ล้านบาท โดยในระหว่างปี บริษัทได้

ลงทุนเพิ่มในส่วนการปรับปรุงขยายพื้นท่ีส�านักงาน เพ่ือรองรับพนักงานบางส่วนตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท การลงทุนในหมวด
อุปกรณ์ส�านักงาน และการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเป็นปกติ เป็นผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลงเล็กน้อย

 เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินประจ�าที่มีภาระค�้าประกันเท่ากับ 29.27 ล้านบาท และ 

12.60 ล้านบาท ตามล�าดับ ยอดที่ลดลงในปี 2556 จ�านวน 16.67 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทขอเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ค�้า
ประกันกับสถาบันการเงินโดยได้เพิ่มมูลค่าของท่ีดินและอาคารแทน แล้วจึงน�าเงินฝากประจ�าที่ปลอดการค�้าประกันมาลงทุนในหน่วย
ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกันเท่ากับ 12.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน
 หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 41.64 ล้านบาท และ  44.37 ล้านบาท 

และ 54.04 ล้านบาทตามล�าดับ หนี้สินรวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงาน  ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สิน มีรายละเอียดของรายการส�าคัญดังน้ี

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีการค้า เท่ากับ 20.19 ล้านบาท และ 21.46 ล้าน

บาท ตามล�าดับ บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการแบบเหมารวมส่วนงานอ่ืนท่ี
บริษัทจ�าเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือทีมงานผู้เช่ียวชาญจากภายนอกองค์กร มาร่วมงานกับบริษัทในการบริหารโครงการดังกล่าว ส�าหรับ 
เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และรายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น เท่ากับ 29.74 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้า
หนี้การค้าจ�านวน 1.46 ล้านบาทและเจ้าหน้ีการค้าอื่นจ�านวน  28.29 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�านวน 6.10  
ล้านบาท  เงินรับล่วงหน้าจ�านวน 14.84 ล้านบาท และเจ้าหน้ีอื่นจ�านวน 7.35 ล้านบาท

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 20.27 

ล้านบาท 22.26 ล้านบาทและ 24.11 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.31% โดยรายการเพิ่มขึ้นมีจ�านวน 
4.46 ล้านบาท และได้มีการจ่ายชดเชยให้กับพนักงานท่ีได้เกษียณอายุจ�านวน 2.61 ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  170.84 ล้านบาท 178.04 ล้านบาท

และ 179.77 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซ่ึงเป็นผลมาจากการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

 โครงสร้างเงินทุน
 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ ส้ินปี 2555 – 2557 เท่ากับ 0.24เท่า 0.25 

เท่า และ 0.30 เท่า ตามล�าดับ (ค�านวณจากยอดหนี้สินรวม หารด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ ณ วันส้ินงวดเดียวกัน) 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 และ 2556 ใกล้เคียงกัน เน่ืองจากบริษัทฯไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มี
เพียงสัญญาเช่าทางการเงิน จ�านวน 0.18 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ตามล�าดับ 

 ส�าหรับสาเหตุหลักที่ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สิน
รวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน และส่วนของผู้ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลงจากปีเพิ่มขึ้นก่อนเล็กน้อย

 สภาพคล่อง

หน่วย
31 ธันวาคม

2555 2556 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 66.01 29.31 36.04 

สินทรัพย์หมุนเวียน ล้านบาท 142.96 158.35 165.67 

หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 21.07 21.93 29.87 

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน)

เท่า 6.79 7.23 5.55

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน ล้านบาท 6.69 23.48 37.57 
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 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 5.55 เท่า ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน
มากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องในการจ่ายช�าระหน้ี โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.32 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.63% ส่วนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.21% 

 ส�าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ 
37.57 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการ การเรียกเก็บหน้ี  การจ่ายช�าระหน้ี สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถจัดการสภาพ
คล่องได้เป็นอย่างดี

 รายจ่ายเพื่อการลงทุน
 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนที่มีนัยส�าคัญในปี 2557 มีเพียงการลงทุนซ้ือเครื่องใช้ส�านักงาน และการลงทุน

ปรับปรุงอาคารส�านักงานเพียงเล็กน้อย
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1.  ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2555 – 2557 และประมาณการปี 2558  

 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด ดังนี้
            หน่วย : บาท

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

1.    ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 

1.1.  PPS และงบการเงินรวม 320,000 365,000 375,000 375,000

1.2.  PPSD 210,000 210,000 80,000 80,000

1.3.  PIC 0 0 50,000 50,000

2.    ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล     

2.1.  PPSและงบการเงินรวม 180,000 180,000 225,000 225,000

2.2.  PPSD 120,000 120,000 90,000 90,000

2.3.  PIC 0 0 45,000 45,000

3.    ค่าใช้จ่ายอื่น PPS/1 100,000 0 0 0

รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบรวม 500,000 575,000 600,000 600,000

รวมทั้งสิ้น 830,000 855,000 865,000 865,000

หมายเหตุ : /1-ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเตรียมกระดาษท�าการและการสัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีของส�านักงาน 
ก.ล.ต. โดยคิดเป็นอัตราเหมาจ่ายจ�านวน 100,000 บาท ซ่ึงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 
2555 ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
 - ไม่มี -

ความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยค�านึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสบการณ์ ความสามารถ

ของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังน้ี บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด  
โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 
หรือนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599     เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการ
อื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ส�านักงานใหญ่

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) (PPS)
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 
  (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
  แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์  0 2718 2785-9
โทรสาร  0 2300 5545-6
เว็บไซต์  www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้ค�า  
  ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง 
  แก่เจ้าของโครงการ ส�าหรับงานก่อสร้าง  
  อาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
  โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความ  
  ช�านาญเฉพาะด้านวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ช�าระเต็มจ�านวน แบ่งเป็น
  หุ้นละ 0.25 บาท จ�านวน 400 ล้านหุ้น
ทะเบียนบริษัทมหาชน  0107555000147

บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด (PPSD)
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 
  (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
  แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์  0 2718 2785-9
โทรสาร  0 2300 5545-6
เว็บไซต์  www.pps.co.th/ppsd
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการการออกแบบโครงสร้าง
  และงานระบบ
ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 100 บาท   
  จ�านวน 30,000หุ้น

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (PIC)
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 
  (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
  แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์  0 2718 2785-9
โทรสาร  0 2300 5545-6
เว็บไซต์  www.ppsic.co.th
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วน 
  การท�าสื่อมีเดียและสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท   
  จ�านวน 100,000หุ้น

บริษัทร่วมทุน

บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 
  (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
  แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์  0 2300 5518
โทรสาร  0 2300 5545-6
เว็บไซต์  www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม   
  เพื่อรองรับงานออกแบบด้าสถาปัตยกรรม  
  และด้านตกแต่งภายใน 
ทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท   
  จ�านวน 700,000หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น จ�านวน 24,500 หุ้น หรือร้อยละ 35

บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด (BUILK)
สถานที่ติดต่อ ชั้น 6 อาคาร จี.พี.เฮ้าส์ 71 ถนนทรัพย์   
  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์  0 2236 9799
โทรสาร  0 2236 9798
เว็บไซต์  www.builk.com
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยว 
  กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท   
  จ�านวน 500,000หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น จ�านวน 50,000 หุ้น หรือร้อยละ 10

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ  
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กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 
  (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
  แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์  0 2718 2785-9
โทรสาร  0 2300 5545-6
เว็บไซต์  www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท�าการ 
  ศาลฎีกา ของส�านักงานศาลยุติธรรม
ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท
สัดส่วนการร่วมทุน 2.64 ล้านบาท

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
สถานที่ติดต่อ  ชั้น 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
  ประเทศไทย62 รัชดาภิเษก 
  ถนนรัชดาภิเษก เขต คลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์   0 2229 2000 
โทรสาร    0 2359 1259

ผู้สอบบัญชี  
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
สถานที่ติดต่อ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4
  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย    
  กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์   0 2259 5300-2, 0 2332 5126-9

ที่ปรึกษากฎหมาย ส�านักงานกฎหมายเทพ 
สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 ห้อง   
  1106-1108 ถนนพหลโยธิน 
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0-2278-1679-84 
โทรสาร   0-2271-2367, 0-2271-2587 
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สรุปต�าแหน่งรายการ  
ท่ีก�ำหนดตำมแบบ 56-2 ในรำยงำนประจ�ำปี 2556

ล�าดับ รายการ หน้าที่

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมและกลยุทธ์ 2

1.2  สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2557 และเป้าหมายในปี 2558 30

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 28

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา 26

2.2  นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 27

2.3  โครงสร้างรายได้ 42

2.4  การตลาด และภาวะการแข่งขัน 46

3 ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 43

4 ข้อมูลทั่วไป 168

5 ผู้ถือหุ้น 48

6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 94

7 โครงสร้างการจัดการ

7.1  โครงสร้างการจัดการ 49

7.2  กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหารระดับสูง 50

7.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 60

7.4  ค่าตอบแทนกรรมการ 64

7.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 66

7.6  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 94

8 การควบคุมภายใน 98

9 PPS กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

9.1  การก�ากับดูแลกิจการ 68

9.2  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 83
9.3  การต่อต้านการทุจริต 84

9.4  การเคารพสิทธิมนุษยชน 85

9.5  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 86

9.6  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 88

9.7  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 88

9.8  การจัดการสิ่งแวดล้อม 89

9.9  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 90

9.10  การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน 90
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ล�าดับ รายการ หน้าที่

10 บุคคลหรือธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

10.1  บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะความสัมพันธ์  และเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน 102

10.2  ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอก หรือผู้ช�านาญการที่เป็นอิสระ เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน 
              ตาม 10.1 ว่าได้เป็นไปในราคาตลาด หรือราคายุติธรรม หรือราคาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 

        (กรณีไม่มีราคาตลาด) หรือไม่

106

11 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ

11.1  สถิติงบการเงิน 150

11.2  วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 154

11.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 163

11.4  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 114
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