
A 



B

2540
 ผ�านการรับรอง 
ISO 9002:1994 

2530-2533
 โครงการ Grand China Hotel 

“โครงสร�างท่ีลึกที่สุด
ในประเทศไทยในขณะนั้น”

 
2540-2545

โครงการ
รถไฟฟ�ามหานคร 

“รถไฟฟ�าใต�ดิน
สายแรกของ
ประเทศไทย”

2546-2549
 โครงการท�าอากาศยาน

 ิมูภณรรวุส
“World Class 

Airport”

2548
 ผ�านการรับรอง 
ISO 9001:2008

2544-2553
 โครงการสําานักงานใหญ�แห�งใหม�

ธนาคารแห�งประเทศไทย 
“บริหารจัดการโครงการเต็มรูปแบบ”

2533-2538
 Baiyoke Tower II 

“อาคารที่สูงที่สุด
ในประเทศไทยในขณะนั้น”

กัด 

2533
 ก�อต้ังบริษัท 

พีพีเอส ดีไซน� จําา
(PPSD)

2530
 ก�อต้ังบริษัท โปรเจค 

แพลนนิ่ง เซอร�วิส จําากัด 
(PPS)



C 

2557
 ประกาศเจตนารมณ�

เข�าร�วมโครงการแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านการทุจริต 

(CAC)
 จัดทําารายงาน

ความย่ังยืนเป�นป�แรก

2558
 ผ�านการรับรองจาก

คณะกรรมการแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านการทุจริต 

(CAC)

2556

 ร�วมลงทุนกับบริษัท 
สวอน แอนด� แมคคลาเรน 

จําากัด และก�อตั้ง บริษัท 
สวอน แอนด� แมคคลาเรน 

(ประเทศไทย) จําากัด
2555

 เข�าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย�เอ็มเอไอ (mai) 
และเปล่ียนชื่อบริษัทเป�น 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร�วิส จําากัด (มหาชน)

2555-2558
 Central Westgate

“The Best Super 
Regional Mall in 
Southeast Asia”

2558-2560
 ICONSIAM

“ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย”

 ก�อต้ัง
บริษัท พีพีเอส 
อินฟอร�เมชั่น

คอนซัลแทนท� จําากัด
(PIC)
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

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 มีคุณภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิชาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาสังคมของวิศวกรที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณค่า

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

หมายเหตุ   ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 13พฤศจิกายน 2558
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จุดเด่นในรอบปี 2558 

1. เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ด�าเนินธุรกิจยาวนาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการก่อสร้าง
2. บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีมีทุนจดทะเบียนสูงที่สุดในประเทศและเป็นบริษัทเดียวในธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเก่า
4. มีโอกาสในการเติบโตร่วมไปกับการพัฒนาประเทศและโครงสร้างพื้นฐานภูมิภาคอาเซียน
5. แนวโน้มเติบโตกับการเร่งพัฒนาโครงการภาครัฐ
6. มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการก่อสร้าง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโต และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
7. มีพันธมิตรที่เข็มแข็ง มีโอกาสเติบโตในธุรกิจใกล้เคียง
8. ให้บริการที่ปรึกษาโครงการอย่างครบวงจร
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

2

31 รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 
ในงาน SET Sustainability Awards 2015

บริษัทได้รับผลส�ารวจโครงการ CGR ประจ�าปี 2558   
CG  SCORING   ระดับ   5  ดาว

บริษัทได้รับคะแนนการประเมิน 
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558  
ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
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4
รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
คณะกรรมการแห่งปี  
ประจ�าปี 2558   
ประเภทรางวัลชมเชย  
บริษัทหลักทรัพย์ mai
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

สารจากประธานกรรมการ 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2558 ที่ผ่านมา ยังคง
ชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกเเละเศรษฐกิจของประเทศ 
มีอัตราการขยายตัวที่ลดลง รายได้รวมของบริษัทฯจึงได้รับ 
ผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวเเต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯยังคงสามารถ
ท�าก�าไรได้เเต่ผลก�าไรก็ไม่ได้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้
วางไว้

ในป ี  2558 นับเป ็นเ รื่องที่น ่ายินดีที่  บริษัท โปรเจค  
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด มหาชน (PPS) ได้รับรางวัล Thailand  
Sustainability Investment 2015 ในงาน SET Awards 2015 
เเละรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการเเห่งปี 2558 ประเภท
ชมเชยในกลุ่มบริษัทฯ mai จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย เเละรางวัลผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการระดับดีเลิศ  
(5 ดาว) ซึ่งเป็นผลจากการร่วมเเรงร่วมใจกันของ PPS ภายใต้การ
ก�ากับดูเเลของคณะกรรมการของบริษัทฯเเละการบริหารจัดการ
ของฝ่ายจัดการ

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการจะยังคงก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ในปี 2559 โดยยึดหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการ 
ก�ากับดูเเลกิจการที่ดีเเละมีคุณธรรมที่สอดคล้องไปกับเเผนกลยุทธ์เเละเเผนธุรกิจของฝ่ายจัดการที่ต่อเน่ืองมาจากปี 2558 ที่เล็งเห็นการ
พัฒนาภายในประเทศ การพัฒนาของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เเละการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นเป้าหมายหลักท่ีบริษัทฯ
จะก้าวต่อไป คณะกรรมการฯจะก�ากับดูเเลให้การด�าเนินธุรกิจของ PPS ทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็นการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นผลดีในอนาคตต่อองค์กร สังคม ประเทศ  
รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด 

ด้วยผลของการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์กับเเนวร่วมปฎิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนโดยผ่านกระบวนการ
รับรองในปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเเล้ว โดยบริษัทฯจะเข้ารับมอบใบประกาศ
รับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในวันที่ 29 มกราคม 2559 น้ี

ความส�าเร็จต่างๆที่ผ่านมาเเละจะก้าวหน้าต่อไป เริ่มมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเน่ืองภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก โดยเริ่มจาก
การร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ เเละการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  โดยค�านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพนักงานไป
สู่ครอบครัวพนักงาน ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปสู่สังคม โดยบริษัทมองว่าธุรกิจที่ยั่งยืน เป็นเรื่องส�าคัญ และควร
ที่จะพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย เเละยังจะส่งผลให้ประเทศชาติเเละประชาคมอาเซียนที่เราเป็น
ส่วนหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน ส่ือมวลชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม
ในการผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะมุ่งม่ันสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและจะยึด
มั่นในการก�ากับดูแลให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

  
          
 นายประสงค์ ธาราไชย
 ประธานกรรมการ



 2015 Annual Report  •  7

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

สารจากกรรมการผู้จัดการ  
ปี 2558 เป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่มเข้าสู่

ความผันผวนสอดคล้องไปกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของ
โลก ในช่วงครึ่งปีเเรกของปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยัง
คงเป็นสภาวะท่ีต่อเนื่องมาจากปี 2557 ที่การลงทุนภายในประเทศของ
ภาคเอกชนอยู่ในสภาวะชะลอตัวเเละรอคอยความชัดเจนเเละความ
ม่ันคงของภาคการเมือง ส่วนในช่วงครึ่งปีหลังสภาวะความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะส่งผลลบโดยเริ่มจากสภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีนรวมถึงเศรษฐกิจโลกเเละการลดลงของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยัง
คงเป็นเเนวโน้มในเชิงลบที่ต่อเน่ืองไปในปี 2559

รายได้รวมของบริษัทฯในปี 2558 เป็นผลสะท้อนจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว รายได้รวมในปี 2558 มีมูลค่า  238.93 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้ 266.81 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญที่ร้อยละ 10.45  ในส่วนของก�าไรก็เช่นกัน ผลก�าไรรวมใน
ปี 2558 มีมูลค่า 3.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีผลก�าไร 17.72 
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญที่ร้อยละ 80.87 ผลก�าไร
ของบริษัทฯได้รับผลกระทบจากผลประกอบการของบริษัทย่อยที่มีผล

ขาดทุนจากการด�าเนินการเน่ืองจากการชะลอตัวลงของรายได้อย่างมีนัยของบริษัท พี พี เอส ดีไซน์ จ�ากัด เเละผลการขาดทุนจากการด�าเนินการ
ของ บริษัท พี พี เอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลเเทนส์ จ�ากัด

สัดส่วนของรายได้หลักของบริษัทฯยังคงเป็นส่วนของงานภาคเอกชนเป็นหลัก งานในภาครัฐในปี 2558 ยังไม่มีการเปลี่ยนเเปลงสัดส่วนท่ีเป็น
นัยส�าคัญ งานภาครัฐที่บริษัทฯต้ังเป้าหมายไว้ในปี 2558 ยังไม่ได้มีการเริ่มต้นให้มีการน�าเสนอข้อเสนอ เนื่องจากความล่าช้าของหน่วยงานในการ
ขออนุมัติโครงการจากรัฐบาล อย่างไรก็ดีบริษัทฯมองเห็นสัญญาณที่ชัดเจนจากรัฐบาลที่มีนโยายที่จะผลักดันโครงการเหล่านั้นให้เกิดผล อย่างเป็น
รูปธรรมในปี 2559 

ส�าหรับงานในกลุ่มประเทศ AEC ที่บริษัทฯเล็งเห็นเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญในการขยายฐานของตลาดนั้น ในปี 2558 ยังคงไม่มีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น
มากนัก ในปี 2558 การด�าเนินการส่วนใหญ่เป็นงานด้านการตลาดในกลุ่มประเทศ AEC เป็นหลัก อย่างไรก็ดีนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในช่วงไตรมาศ 
ที่ส่ี บริษัทฯได้เข้ารับงานบริหารโครงการในนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเเห่งประชาชนลาว เเละคาดหวังว่างานด้านการตลาดทีบริษัทฯ
ได้ด�าเนินการไปจะส่งผลให้บริษัทฯได้รับงานในกลุ่มประเทศ AEC เพิ่มมากขึ้น

สรุปในภาพรวมของสัดส่วนรายได้ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการท�างานภายในประเทศ 229.98 ล้านบาท เเบ่งเป็นงานในภาคเอกชน 
193.19 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 80.86 ของรายได้รวม) งานในภาครัฐ 36.79 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของรายได้รวม) รายได้จากงาน
ต่างประเทศมีมูลค่า 8.95 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของรายได้รวม)

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯยังคงที่จะมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้วางกลยุทธไว้ดังต่อไปนี้

1. การขยายตัวในประเทศ
 ตลาดในประเทศยังคงถือเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ โดยในปี 2559 ตลาดของบริษัทฯที่ส�าคัญเเละมีเเนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ

จะเป็นตลาดงานที่ปรึกษาในภาครัฐ ทั้งน้ีเป็นผลจากการลงทุนในงานสาธารณูปโภคที่ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล นอกจากนี้บริษัทฯยังมีเป้า
หมายในตลาดเอกชนที่จะได้รับผลบวกจากการลงทุนหรือการสนับสนุนจากภาครัฐอาทิเช่นงานในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรืองานในภาคธุรกิจ
ท่องเท่ียวเป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯมีเป้าหมายรายได้งานในประเทศโดยเเบ่งเป็นงานในภาครัฐเป็นเงิน 90 ล้านบาท เเละเป้าหมายงานในภาคเอกชนเป็น
เงิน 180 ล้านบาท

2. การขยายตัวเข้าไปในตลาด AEC
 ส�าหรับงานในตลาด AEC บริษัทฯมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดเเละเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC ทีบริษัทฯได้วางรากฐาน

ทางการตลาดไว้ในปี 2558 ทั้งน้ีบริษัทฯได้ต้ังเป้าหมายรายได้ไว้เป็นเงิน 15 ล้านบาท

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

3. การสร้างความสามารถในการเเข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอดกระบวนการท�างานของบริษัทฯถือเป็นนโยบายหนึ่งในการสร้างความสามารถในการเเข่งขันของ 

บริษัทฯ ตลอดปี 2558 บริษัทได้ทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการน�าระบบมาใช้ใหโครงการ 
ของบริษัทฯทั้งหมดในปี 2559 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการวางรากฐานให้บริษัทฯมีความยั่งยืนในการท�าธุรกิจในระยะยาวสามารถที่จะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นไปสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป

ในปี 2558 เป็นเรื่องท่ีน่ายินดีที่บริษัทฯได้รับรางวัล Thailand Sustainability  Investment 2015 ในงาน SET Awards 2015 เเละรางวัล
ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการเเห่งปี 2558 ประเภทชมเชยในกลุ่มบริษัทฯ mai จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เเละรางวัลผล
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการระดับดีเลิศ  (5 ดาว) ซ่ึงเป็นผลมาจากความมุ่งม่ันพยายามอย่างไม่ลดละในการพัฒนาความยั่งยืนโดยองค์รวมท่ีบริษัทฯ
จะมุ่งมั่นในการด�าเนินการต่อไปอย่างไม่ลดละ 

สรุปโดยรวม ผมเชื่อว่าปี 2559 จะเป็นปีที่บริษัทฯจะสามารถเติบโตได้อย่างเเข็งเเกร่งเม่ือเทียบกับปี 2558 กลยุทธ เเละเป้าหมายท่ีวางไว้
ก�าลังด�าเนินการอยู่อย่างต่อเน่ืองรวมทั้งการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯทั้งนี้เพ่ือความเเข็งเเกร่งเเละการเจริญก้าวหน้าไปอย่างม่ันคงเเละยั่งยืน
ทั้งกิจการของบริษัทฯเเละรวมไปถึงสังคมเเละประเทศชาติต่อไป
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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

กรรมการ • กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จัดการ • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคม

ดร.พงศ์ธร  ธาราไชย
กรรมการ • กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ

ดร.ธีรธร 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  70 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 - 2558 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     29 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 60,811,300 หุ้น   (15.20%)1

• จ�านวน 52,411,300 หุ้น   (13.10%)2

หมายเหตุ 
(1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
(2) จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

นายธัช  ธงภักด์ิ
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 52 ปี

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

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013  
 Thai Institute of Directors
• สัมมนา  FID  ครั้งที่ 3/2556  เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลส�าเร็จ
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015  
 Thai Institute of Directors
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   3 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
- ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน   5,687,601 หุ้น   (1.42%)1

• จ�านวน   5,687,601 หุ้น   (1.42%)2
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ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

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

อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan
• ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urba  ba-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 2558 -  ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• 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  4 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     54,442,901 หุ้น   (13.61%)1

• จ�านวน     54,442,901 หุ้น   ( 13.61%)2
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

อายุ 70 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 – 2558  กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็น 
    ผู้บริหาร (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็น 
    ผู้บริหาร (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  24 เมษายน 2558

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 4 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

                         นายธีรธร  ธาราไชย
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ

อายุ 39 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)
• Strategic CFO in Capital Markets Program (2015)  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET)
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
•   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท 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�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
• 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1) 
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  24 เมษายน 2558

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  1 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
•   ปี 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
   บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)

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

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  - ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน      50,087,601 หุ้น      (  12.52%)1

• จ�านวน      50,087,601 หุ้น      (  12.52%)2
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ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

นายคเชนทร์ เบญจกุล
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 39 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 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• 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  4 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 63 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 2558 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
• 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 4 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

นายธัช  ธงภักดิ์
กรรมการ  • กรรมการบริหาร   

• กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ • รองประธานกรรมการบริหาร  

• รองกรรมการผู้จัดการ • ประธานกรรมการธรรมา
ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ดร.พงศ์ธร  ธาราไชย ดร.ธีรธร  ธาราไชย
กรรมการ • รองกรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหาร  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและธุรการ

นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก
กรรมการบริหาร  

• ผู้อ�านวยการโครงการ

นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ
กรรมการบริหาร • เลขานุการบริษัท

นายนพรัตน์  นรินทร์
กรรมการบริหาร  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายสมชาย  วงศ์สว่างรัสมี
กรรมการบริหาร 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโครงการ

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

• ผู้อ�านวยการโครงการ

นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน • ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี และจัดซื้อ 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ

นางวรภรณ์  ชาวนา นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

• ผู้อ�านวยการโครงการ
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ผู้บริหารระดับสูง 
SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT

 
นายประสงค์  ธาราไชย 
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

นายประสงค์  ธาราไชย

ต�าแหน่งในบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร
อายุ  70 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 - 2558 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 เอ็นยิเนียร่ิง 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)
• วันท่ีได้รับต�าแหน่ง    17 เมษายน 2556
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท     29 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 และเคร่ืองกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี    - ไม่มี -
จ�านวนหุ้นท่ีถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน 60,811,300 หุ้น   (15.20%)1

• จ�านวน 52,411,300 หุ้น   (13.10%)2

หมายเหตุ 
(1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
(2) จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ
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ผู้บริหารระดับสูง 
SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT

จากขวาไปซ้าย

นายพงศ์ธร  ธาราไชย 
นายธัช  ธงภักดิ์  

และนายธีรธร ธาราไชย
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

• 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  4 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     54,442,901  หุ้น   (  13.61%)1

• จ�านวน     54,442,901  หุ้น   (  13.61%)2

นายธีรธร ธาราไชย
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ

อายุ 39 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
• 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

ประสบการณ์การท�างาน 
• ปี 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556-2558 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
• 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1) 
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  24 เมษายน 2558

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   -  1 ปี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท 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      50,087,601  หุ้น   (  12.52  %)1

• จ�านวน      50,087,601  หุ้น   (  12.52  %)2

นายธัช  ธงภักด์ิ
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 52 ปี

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

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013  
 Thai Institute of Directors
• สัมมนา  FID  ครั้งที่ 3/2556  เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลส�าเร็จ
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015  
 Thai Institute of Directors
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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   3 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   - ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี  - ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน   5,687,601 หุ้น   (1.42%)1

• จ�านวน   5,687,601 หุ้น   (1.42%)2

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

อายุ 40 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 2558 -  ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• 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
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ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

นายนพรัตน์  นรินทร์
ต�าแหน่งในบริษัท 
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 49 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 - 2558 กรรมการบริหาร  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2558 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      87,601 หุ้น   (  0.02 %)1

• จ�านวน      87,601 หุ้น   (  0.02 %)2

นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศมี
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

อายุ 62 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
• จ�านวน          -   หุ้น   (   -   %)1
• จ�านวน          -   หุ้น   (   -   %)2
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ
ต�าแหน่งในบริษัท 
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

อายุ 56 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�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
- ไม่มี –

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
• จ�านวน      5,624,401   หุ้น   (  1.40  %)1

• จ�านวน      5,624,401   หุ้น   (  1.40  %)2

นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก
ต�าแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา University of Northern Philippines,The Philippines

ประวัติการฝึกอบรม
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างาน 
• ปี 2555 - 2558 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
• จ�านวน      87,601  หุ้น   (  0.02 %)1

• จ�านวน      87,601  หุ้น   (  0.02 %)2



22  •  รายงานประจ�าปี 2558

ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, กรรมการสวัสดิการ, 
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

อายุ 38 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 -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน    87,601  หุ้น   (   0.02  %)1

• จ�านวน    87,601   หุ้น   (  0.02  %)2

นางวรภรณ์  ชาวนา
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ  
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ

อายุ 48 ปี

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

ประวัติการฝึกอบรม
-ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
•   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• 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    87,601 หุ้น   (    0.02    %)1

• จ�านวน    87,601 หุ้น   (    0.02    %)2
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นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้อ�านวยการโครงการ

อายุ 44 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�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
-ไม่มี-

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10   ปี
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน    166,933   หุ้น   (  0.02  %)1

• จ�านวน    166,933   หุ้น   (  0.02  %)2
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างบริษัท  

ส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน

ส�านักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ส�านักบริหารความเสี่ยง

ผู้อ�านวยการโครงการ
ผู้อ�านวยการโครงการ

ผู้อ�านวยการโครงการ
ผู้อ�านวยการโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายปฎิบัติการ 

และพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายปฎิบัติการ  

และพัฒนาธุรกิจ
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี และจัดซื้อ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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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
โครงการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆงานโยธา งานโครงสร้าง  
งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ( ระบบไฟฟ้า , สื่อสาร , เครื่องกล , ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย ) งานภูมิสถาปัตย์ 
งานตกแต่งภายใน รวมถึงโครงการก่อสร้างท่ีต้องอาศัยความช�านาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาค
รัฐและภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล โดยเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาราย
แรก 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 International) 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯได้น�าระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้บริหารงาน
ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)  จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรม และ
มีการตรวจติดตามจาก 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 การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
• 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 G Tower
• โครงการ U place
• โครงการ ICONSIAM
• โครงการแมคโคร สาขานครนายก,นครอินทร์
• โครงการศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค
• โครงการโตโยต้า สุขาภิบาล 3
• โครงการ MEGA BANGNA
• โครงการศูนย์กระจายสินค้า  TESCO Lotus
• สาขาล�าลูกกา,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี
• โครงการ The Park Chidlom Condominium  
• โครการ Central Plaza Rama 9
• โครการ Terminal 21
• โครการ Amway New Head Office
• โครการ Pullman Phuket Arcadia 
• Naithon Beach Resort
• โครงการ Banyan Tree Resort & Spa เกาะสมุย
• โครงการ The Renaissance Hotel ภูเก็ต
• โครงการ The Street Ratchada
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งานต่างประเทศ
• โครงการ Hongsa Power Plant Project (Laos, PDR)
• โครงการ Vientiane Hospital (Laos, PDR)
• โครงการ Central Plaza I-City (Malaysia) 

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของตนเป็นไปตาม
แผนการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ มิให้จ�ากัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
เท่านั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆมากขึ้น ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือต่างๆ ประกอบด้วย

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 และในปีน้ียังมีการขยายธุรกิจไปสู่ตลาด
การซื้อขาย Online เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้างด้วย ซ่ึงการร่วมทุนกับบริษัท บิล์ค เอเชีย จ�ากัด น้ีไม่เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การท�างานให้กับบริษัทฯ โดยโปรแกรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ 
ในการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานก่อสร้างใน
ระดับประเทศอีกด้วย  

ในปีที่ผ่านมาเรายังได้มุ ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เพื่อยกระดับการแข่งขันสู่ระดับสากลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอ  
โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แสดงความพร้อมต่อการเปิดเสรีอาเซียนเห็นได้จากในด้านธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมการ
ก่อสร้างที่พักอาศัย Hongsa Power ที่ประเทศลาว ด้านธุรกิจอื่นในบริษัทย่อย บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด ได้รับงานออกแบบคฤหาสน์
และอาคารห้องชุดระดับ 5 ดาวของประเทศยูกันดา 
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท  

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. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการ

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�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 
77  ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ด�าเนินธุรกิจให้บริการและ
เป็นผู้น�าด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก�าเนิดของ PIC มาจากข้อสังเกตที่ว่าในธุรกิจบริหาร
โครงการก่อสร้างมีการน�าระบบไอทีมาใช้ในการท�างานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและทดสอบระบบการใช้งานภายใน PPS เองก่อน 
จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสู่บุคคลภายนอก  ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ นอกจากน้ัน  PIC ได้รองรับการท�างาน
ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเน้ือหาในการอบรมพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider และ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นด้วย เช่น เคเบิลทีวี ยูทูบ ผลิตเป็นส่ือต่าง ๆ   และหารายได้จากการให้บริการจัดอบรมวิศวกรแก่หน่วยงาน 
ต่าง ๆ รวมถึงรายการการ์ตูนเกร็ดความรู้กับลุงพี ที่น�าเสนอผ่าน Youtube และ Thairath TV รายการวิทยุช่างมันส์ ทาง คล่ืนวิทยุ FM 
106 ,Blog ช่างมันส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ตอกย�้าภาพลักษณ์ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ ของ PPS GROUP

ตั้งแต่ปี 2558  นี้ PPS  มีเป้าหมายจะน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�างานเพื่อยกระดับบริการวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้  PIC จัดท�าโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขึ้นใช้เอง ช่ือว่า PROJECT LIVE โปรแกรมดัง
กล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถตรวจสอบงานก่อสร้างและออกเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดย
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนแบบสมาร์ทโฟนตัวอย่างรายการที่อยู่ในโปรแกรม เช่น Inspection and Testing Checklist (ITC), Defect Work, 
Non-Conforming Report (NCR),  Safety Improvement Request (SIR), Documents, Dashboard

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)  
ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท

บจก.พีพีเอส ดีไซน์ (PPSD)

ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :  
ให้บริการออกแบบงาน 
ด้านวิศวกรรม

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)

ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท

ธุรกิจ : 
ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ส�านักงานศาฎีกา 
โครงการส�านักงานศาลฎีกา

บจก. สวอน แอนด์ แมคลาเรน 
(ประเทศไทย) (SWAN)

ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :
ให้บริการออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรม และตกแต่ง
ภายใน 

บจก. พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น 
คอนซัลแทนท์ (PIC)

ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :
ให้บริการด้านมีเดีย 
และคอนเทนต์

บจ. บิลค์ เอเชีย  (BUILK )

ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :
ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านงานก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

99.99% 80% 35% 90% 10%
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

PIC ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายท�าและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพน่ิง และตั้งแต่ปี 2558 ได้ขยายงานเข้าไปในธุรกิจของการ
จัดท�ารายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสริร์ตและอีเว้นท์ต่างๆ เช่น รายการการ์ตูนเกร็ดความรู้ลุงพี เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ
งานก่อสร้างออกอากาศทางช่อง Thairath TV รายการวิทยุช่างมันส์ เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานช่าง ส�าหรับบ้านพักอาศัยออก
อากาศทางคลื่นวิทยุ FM 106 (ครอบครัวข่าว) ส�าหรับการจัดคอนเสิร์ต ได้จัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ คอนเสิร์ต BLUE LIVE IN  BANGKOK 
2015  และ APINK FAN MEETING IN BANGKOK 2015

ปัจจุบัน PIC มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ 
ถือหุ้นจ�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 แมคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ร้อยละ 49  บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 
ร้อยละ35 และบริษัท คอนเทค เทรดดิ้ง จ�ากัด ร้อยละ 16 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการ
ตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในส�าหรับตลาด
ภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท โดยบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ช�าระทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,449,980 บาท (สองล้านส่ีแสนส่ีหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท)  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 31.25  
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  ทั้งนี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนการด�าเนินงานปัจจุบัน เริ่มเปิดรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว

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

PPS และ BUILK ได้จัดท�า Program SiteWalk ซึ่งพัฒนามาเป็นล�าดับ โดยเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน เจ้าของ
งาน และผู้รับเหมา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์รายงานความคืบหน้า ปัญหาล่าสุด  
และสื่อสารระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ จากพื้นที่หน้างานไปยังส�านักงานใหญ่หรือส่ือสารกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในโครงการ
ได้ทันที เมื่อจ�าเป็นต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนสามารถท�าได้ทันที รวมทั้งสามารถรายงานผ่านระบบได้ในขณะเดียวกัน ประหยัดทั้งเวลาและ
ต้นทุนในการด�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 ร้อยละ80 15 และ 5 ตามล�าดับ PPQ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท�าการศาลฎีกา ของส�านักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันมีทุนกิจการร่วมค้า 
จ�านวน 3.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุน2.64 ล้านบาท ซ่ึงยังคงรักษาสัดส่วนการร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 80 ทั้งน้ี  บริษัท พีทีเอฟ 
เซอร์วิส จ�ากัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จ�ากัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ปัจจุบันโครงการศาลฎีกาเริ่มด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คาดว่าจะด�าเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2560
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สรุปผลการด�าเนินงานปี 2558  
และเป้าหมายปี 2559  

 ในช่วงปี 2558 บริษัทฯมีรายได้รวมลดลงเนื่องจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท�าให้มีการขาดความต่อเน่ืองของรายได้ 
เนื่องจากบางโครงการท่ีด�าเนินการต่อเนื่องได้สิ้นสุดลง และรายได้จากโครงการใหม่ยังรับรู้ได้ไม่เต็มที่ และมีหลายโครงการที่บริษัทฯ
ได้เสนอโครงการได้ชะลอหรือยกเลิกโครงการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ไม่เอื้อกับการตัดสินใจการลงทุน บริษัทฯ มีโครงการท่ี
ด�าเนินการในปี 2558 ดังนี้คือ

 
งานโครงการก่อสร้างอาคาร
• โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 
• โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่ 
• โครงการ Rhythm สุขุมวิท 36-38 และ สุขุมวิท 42
• โครงการ The Street Ratchada
• โครงการ Central Westgate 
• โครงการ Central Embassy 
• โครงการ Thairath TV อาคาร 17 และโรงจักร
• โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
• โครงการ Rama 9 Square 
• โครงการ U Pplace 
• โครงการ I Condo ศาลายา
• โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม C 2 และ C 1)
• โครงการ MAKRO จ�านวน 3 สาขา
• โครงการ Tesco Lotus 
• โครงการHome Pro พระราม 3
• โครงการ Food Street Ratchada
• โครงการ Bangkok  Residence
• โครงการ หลังสวนวิลเลจ LSV
• โครงการ Aspire วุฒิธากาศ
• ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3( INET IDC3)
• โครงการ Bangkok  Midtown Hotel
• โครงการ Vientiane  Hospital เวียงจันท์  สปป. ลาว
• โครงการ Bounce  Thailand
• โครงการบ้านหัวหิน
• โครงการ Man Fu Yuan @ Emquartier
• โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT, Laos People's Democratic Republic

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค
• 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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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

The Street Ratchada

Grand Rama 9 Square 

งานโครงการก่อสร้างอาคาร



32  •  รายงานประจ�าปี 2558

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

หลังสวนวิลเลจ LSV

 โครงการ Central Embassy 

งานโครงการก่อสร้างอาคาร
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม C 2 และ C 1)

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)
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
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งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความช�านาญเฉพาะด้าน

 โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ 
คันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์) 
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

 ในปี 2558 รายได้รวมของบริษัทฯมีมูลค่าเท่ากับ 238.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 10.45 ซ่ึงในปี 2557 
บริษัทฯมีรายได้รวม 266.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา และความต่อเน่ืองของรายได ้
ที่มีผลจากรอยต่อระหว่างโครงการ ทั้งน้ีบริษัทฯมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปลายปี เน่ืองจากมีการเริ่มต้นของโครงการขนาดใหญ่ แต่อย่างไร
ก็ดี โครงการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นท�าให้ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้มากนัก ส�าหรับรายได้จากงานด้านออกแบบโครงการ  
ยังคงเป็นไปอย่างยากล�าบากในสภาวะการแข่งขันด้านราคาในประเทศซึ่งเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งน้ีบริษัทฯมีกลยุทธ์ในการออกไปหางาน
ในโซนแอฟริกาตะวันออก และ ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตามแม้ตลาดใหม่ดังกล่าวจะมีสภาวะการแข่งขันด้านค่าบริการท่ีไม่รุนแรง
แต่ปริมาณงานยังคงมีไม่มากเม่ือเทียบกับงานภายในประเทศ ส�าหรับธุรกิจการจัดแสดง รายได้ยังไม่เป็นที่ประสบผลส�าเร็จตามที่บริษัทฯ
คาดหวัง  การหาการสนับสนุน (Sponsor) ในภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นไปอย่างยากล�าบาก รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการรายใหม ่
ในวงการ ท�าให้ผู้สนับสนุนยังไม่เช่ือม่ันเท่าท่ีควร  ในด้านธุรกิจส่ือดิจิตอลในปี 2558 ก็ยังไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด  ท�าให้มีสัดส่วน
ของรายได้ที่ไม่มากนัก 

 ส�าหรับก�าไรสุทธิปี 2558 มีจ�านวนเท่ากับ 3.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 อย่างมีนัยส�าคัญร้อยละ 80.87 สาเหตุท่ีบริษัทฯ
มีก�าไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย  โดยเฉพาะงานในภาครัฐ ส่งผลให้มีรายได้ไม่ต่อเน่ือง ประกอบกับภาวะ
การแข่งขันด้านราคายังคงมีอยู่และเป็นไปอย่างรุนแรง และบริษัทลูกที่ท�าธุรกิจสารสนเทศยังนับเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจท�าให้
ลูกค้ายังไม่เชื่อมั่นท�าให้ยังไม่สามารถมีรายได้และก�าไรตามเป้าหมาย ผลทั้งหมดน้ีสะสมรวมกันส่งผลให้ก�าไรสุทธิรวมลดลง

 ณ ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จ�านวน  
28 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 300 ล้านบาท

 นอกเหนือจากผลประกอบการทางด้านการเงินดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของ 
บริษัทฯ ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการด�าเนินงานและความแตกต่างในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพ่ือมุ่งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่เป็นหัวใจส�าคัญในการประกอบธุรกิจ

 ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความแตกามต่างนั้น บริษัทฯ ได้น�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต ์ใช ้ในการแบ่งป ันข ้อมูลระหว ่าง
ไซต ์งานก ่อสร ้างกับส�านักงานใหญ่ เพื่อให ้ เกิดความรวดเร็วในการท�างาน และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได ้อย ่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถ
ร ่วมแบ ่งป ันข ้อมูลที่มีประโยชน ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานให ้ดียิ่ งๆ ขึ้นไป  
ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม  P r o j e c t  L I V E  เ พื่ อ ใ ช ้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
ควบคุมโครงการก ่อสร ้างให ้ มีประสิทธิภาพสูง ข้ึน ยิ่ งไปกว ่านั้น ในส ่วนของการ
บริหารข ้อมูลภายในองค์กรเอง บริษัทฯ ได ้น�าโปรแกรมบริหารจัดการงานบุคคล  
Prosoft มาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการด�าเนินงานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากร
บุคคล เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการมาท�างาน สถิติการลา 
สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับ ประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
และงบประมาณของโครงการได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�าในการเก็บ
รักษาและการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
งานขององค์กร   

 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงาน
ที่เกษียณอายุ โดยมีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาทิ โครงการ PPS Future Leaders เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความ
สามารถของบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้ข้ึนมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวัลจูงใจในการสอบ
เลื่อนระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรส�าหรับการขยายธุรกิจไปสู่การรับงานภาครัฐ
ที่มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
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 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�างานร่วม
กับประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community หรือ AEC) หน่วยงานฝึกอบรมของบริษัทฯได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็น
ทางการจากสภาวิศวกรให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมลูกข่ายที่มีความสามารถในการอบรมเพื่อน�าไปใช้เป็นหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่อง (CPD) โดยสามารถน�าหน่วยความรู้ท่ีบริษัทฯรับรองผ่านการอบรมไปใช้ในการขอเลื่อนข้ันการประกอบวิชาชีพได้ตามระเบียบ
ของสภาวิศวกร

 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ ตามข้างต้น โดยเฉล่ียที่ 
40 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2558 นี้ ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ด�าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซ่ึงโปรแกรมการอบรมท่ีผ่าน
มา สรุปได้ดังนี้

 
1. หลักสูตรด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ส่ง

เสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่ก�าหนดโดยสภาวิศวกร  
และสภาสถาปนิก

2. หลักสูตรด้านบริหารโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม หลักสูตรบทบาท หน้าท่ี  
และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรกรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง หลักสูตรการบริหารสัญญา
ก่อสร้าง หลักสูตร FAÇADE WORKS

3. หลักสูตรงานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System) และหลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Life 
Safety ) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร (จป)

4. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Project Live เป็นหลักสูตรที่เน้นย�้าให้มีการน�าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการ
ท�างาน

5. การฝึกอบรมหลกัสตูรพเิศษ ได้แก่หลกัสตูรสนทนาภาษาองักฤษ (English Conversation) และหลกัสตูรการพฒันาบคุลิกภาพ
6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ  

ภายใต้ค�าขวัญ  “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปช่ัน”
7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) ISO 9001 ส�าหรับผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค 

และเลขานุการโครงการ ซ่ึงหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติจริงที่โครงการก่อสร้าง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้ดียิ่งข้ึน

9. การบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา

10. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ  (Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 
ให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาสู่ต�าแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซ่ึงกระบวนการน้ีจะเริ่มตั้งแต่ ขั้น
ตอนการสรรหา  การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้  โดยบริษัทฯได้จัดท�าหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา “ผู้จัดการโครงการ” รุ่นใหม่ๆ 
ขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อการเติบโตของบริษัทฯ 

 ส�าหรับผลด�าเนินงานปี  2558 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีการเปล่ียนแปลงที่เป็นประเด็นส�าคัญดังน้ี
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

 บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด ได้รับบุคลากรหลายต�าแหน่งเพื่อรองรับการเติบโตในส่วนของงานออกแบบวิศวกรรม ทั้งการ
ออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาน้ี ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะชะลอตัว แต่บริษัทยังสามารถรับงาน
ได้เพิ่มขึ้นกว่าปี 2557 เนื่องจากทีมงานมีความพร้อมมากขึ้น ประกอบกับการมุ่งหางานในตลาดต่างประเทศ ท�าให้ในปีที่ผ่านมา บริษัท 
พีพีเอส  ดีไซน จ�ากัด มีงานออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในต่างประเทศนั้น มีงานออกแบบที่ประเทศกัมพูชารวมสอง
โครงการ และคาดว่าในปี 2559 จะมีการรับงานด้านงานการออกแบบวิศวกรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ 
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัวเเละมีสภาวะการเเข่งขันด้านราคาที่ลดน้อยลง นอกจากน้ี บริษัทยังมีแผนท่ีจะรับ
งานเพิ่มด้านการเป็นท่ีปรึกษาทางวิศวกรรมโครงสร้างของโครงการต่างๆที่มีความซับซ้อนในฐานะที่ปรึกษาพิเศษร่วมกับการควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างกับทาง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) อีกด้วย

 ส�าหรับงานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ ได้เร่ิมด�าเนินธุรกิจกับ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาแรน จ�ากัด  
มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด มุ่งเน้นการเสนอ
งานไปที่กลุ่มบริษัทเอกชนและการเปิดตลาดสู่ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับรางวัลการประกวดแนวคิด
การออกแบบภายในสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถของบริษัทแม้จะ
ด�าเนินกิจการมาได้ไม่นาน โดยเป้าหมายการด�าเนินงานในปี 2559 บริษัทยังคงมุ่งเน้น
การเสนองานการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ประเทศกัมพูชา เเละงานโครงการท่ีเป็นการลงทุนในประเทศไทยของ
นักลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย 

 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้น�าด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์
ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก�าเนิดของ PIC มาจากข้อสังเกตที่ว่าในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการน�าระบบไอทีมาใช้ใน
การท�างานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและทดสอบระบบการใช้งานภายใน PPS เองก่อน จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสู่บุคคล
ภายนอก  ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ นอกจากนั้น PIC ได้รองรับการท�างานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหาในการ
อบรมพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider และเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย 
เช่น เคเบิลทีวี ยูทูบ ผลิตเป็นสื่อต่าง ๆ และหารายได้จากการให้บริการจัดอบรมวิศวกรแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงรายการการ์ตูนเกร็ด
ความรู้กับลุงพี ที่น�าเสนอผ่าน Youtube และ Thairath TV รายการวิทยุช่างมันส์ ทาง คล่ืนวิทยุ FM 106 ,Blog ช่างมันส์ เพื่อเผยแพร่
ความรู้สู่ประชาชน ตอกย�้าภาพลักษณ์ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ ของ PPS GROUP

 ตั้งแต่ปี 2558 นี้ PPS มีเป้าหมายจะน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�างานเพื่อยกระดับบริการวิชาชีพ  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้  PIC จัดท�าโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขึ้นใช้เอง ช่ือว่า PROJECT 
LIVE  โปรแกรมดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบงานก่อสร้างและออกเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานได้
อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนแบบสมาร์ทโฟนตัวอย่างรายการที่อยู่ในโปรแกรม เช่น Inspection and Testing Checklist 
(ITC), Defect Work, Non-Conforming Report (NCR),  Safety Improvement Request (SIR), Documents, Dashboard

 PIC ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายท�าและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพน่ิง และตั้งแต่ปี 2558 ได้ขยายงานเข้าไปในธุรกิจของ
การจัดท�ารายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสริร์ตและอีเว้นท์ต่างๆ เช่น รายการการ์ตูนเกร็ดความรู้ลุงพี เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยว
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

กับงานก่อสร้างออกอากาศทางช่อง Thairath TV รายการวิทยุช่างมันส์ เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานช่าง ส�าหรับบ้านพักอาศัย
ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 106 (ครอบครัวข่าว) ส�าหรับการจัดคอนเสิร์ต ได้จัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ คอนเสิร์ต BLUE LIVE IN  BANGKOK 
2015  และ APINK FAN MEETING IN BANGKOK 2015

Changmuns Channel Changmuns 
Changmuns Radio FM 106 Mz
Changmuns Blog changmuns.

Changmuns Facebook changmuns.
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 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ในปีที่ผ่านมา การร่วมลงทุนกับ บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด น้ัน มีผลการด�าเนินการท่ีดีขึ้น 
โดยบริษัทฯได้เริ่มขยายธุรกิจไปสู่ตลาดการซื้อ-ขาย วัสดุก่อสร้างผ่านระบบอีเล็คโทรนิคส์อย่างเป็นรูปธรรม เสริมจากการให้บริการหลัก
ของธุรกิจซึ่งเป็นการให้บริการ Software ส�าหรับบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้าง   ปัจจุบันมีการให้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
มีผู้รับเหมาในฐานข้อมูลของระบบกว่า 12,000 ราย และมีลูกค้าที่ใช้งานต่อเน่ืองกว่า 10,000 ราย โดยมีแนวโน้มว่าจ�านวนลูกค้าท่ีใช้
บริการจะมากขึ้นเป็นล�าดับ 

 เป้าหมายการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2559 
 ในปี 2559 บริษัทฯมีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหา

โอกาสในธุรกิจทั้งจากธุรกิจหลัก บริษัทลูก และ บริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุน ในแง่ของรายได้นั้นบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมทั้งกลุ่ม
อยู่ที่ 300 ล้านบาท 

ส�าหรับธุรกิจหลักคือธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างน้ัน ในปี 2558 นี้ ส�าหรับงานในภาคเอกชนบริษัทฯมีเป้าหมายเพิ่ม
กลุ่มลูกค้าพันธมิตรใหม่ โดยเน้น กลุ่มลูกค้าท่ีมีความม่ันคงและมีการขยายตัว โดยมีเป้ารายได้รวมในภาคเอกชน ประมาณ 180  ล้านบาท 
ส�าหรับในกลุ่มของงานภาครัฐ ซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูงในปีน้ี บริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของงานภาครัฐขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ จาก
โอกาสที่ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆของภาครัฐและโครงการตามนโยบายอื่นๆ โดยในปี  2559 นี้ บริษัทฯ
มีเป้าหมายรายได้จากโครงการภาครัฐประมาณ 90 ล้านบาท

 นอกเหนือจากงานในประเทศ บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะขยายงานไปในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่
ผ่านมาบริษัทฯมีงานในประเทศลาวอยู่แล้ว ในปี 2559 น้ี บริษัทฯมีเป้าหมายในการขยายงานต่อเน่ืองในประเทศในภูมิภาค โดยมุ่งเน้น
การขยายตัวไปในประเทศกัมพูชา ลาวและมาเลเซีย และรวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยตามโอกาสทางธุรกิจที่น่าจะดีขึ้นจากความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC โดยบริษัทฯมีเป้าหมายรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ประมาณ 15 ล้านบาท

 ส�าหรับในส่วนของงานออกแบบวิศวกรรม เนื่องจากมีสภาวะการแข่งขันที่สูงมาก บริษัทฯจึงมุ่งเน้นการท�าธุรกิจในกลุ่มลูกค้า
ที่ใช้บริการธุรกิจหลักของบริษัทฯอยู่แล้ว รวมทั้งมีนโยบายการขยายงานโดยทั่วไปสอดคล้องไปกับธุรกิจหลักของบริษัทฯบริษัทฯยังคง
มีโอกาสในการรับงานออกแบบวิศวกรรมในต่างประเทศ ส�าหรับในส่วนของงานออกแบบสถาปัตยกรรมบริษัทฯ ยังเน้นงานต่างประเทศ
เป็นหลัก 

 
 ส�าหรับในส่วนของธุรกิจสารสนเทศและสื่อสารมวลชน บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลงานสะสม และหาพันธมิตรเพิ่ม

เติม โดยมีเป้าหมายในการขยายงานทางด้านสื่อโดยเน้นการพัฒนาเนื้อหาและการจัดงาน  ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีได้

  นอกเหนือจากทางด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของบริษัทฯโดยการพัฒนาระบบภายใน
หลายระบบไปพร้อมๆกัน เช่น ระบบ ISO9000 ระบบ IT และแอพลิเคช่ัน ระบบฐานข้อมูลพนักงาน และระบบการฝึกอบรมอย่างต่อ
เนื่อง บริษัทฯ มีเป้าหมายให้การพัฒนาระบบงานสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน เพื่อให้อัตราการ
ท�าก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บริษัทฯมีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการท�างานและการค�านึงถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมให้ม่ันคง
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างรายได้ 

ประเภทรายได้
(แบ่งตามลกัษณะโครงการ)

2556 2557 2558

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

รายได้จากการบริการ  290.26 98.80%  263.65 98.82%  234.22 98.03%

รายได้จากการควบคุมงาน  285.96 98.52%  258.32 97.98%  219.13 93.56%

อาคารส�านักงาน  20.82 7.28%  23.95 9.27%  22.73 10.37%

ห้างสรรพสินค้า  123.18 43.08%  89.05 34.47%  69.10 31.53%

อาคารที่พักอาศัย  43.88 15.34%  60.51 23.42%  61.73 28.17%

อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) *  32.55 11.38%  35.31 13.67%  17.95 8.19%

โรงแรม  3.35 1.17%  -   0.00%  4.19 1.91%

โรงพยาบาล  15.60 5.46%  12.22 4.73%  11.22 5.12%

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  14.06 4.92%  15.17 5.87%  19.14 8.73%

อื่น ๆ **  32.52 11.37%  22.11 8.56%  13.07 5.96%

รายได้จากการออกแบบ  4.30 1.48%  5.33 2.02%  2.99 1.28%

รายได้จากการจัดแสดงคอนสิร์ต  -    -    -    -    12.10 5.17%

รายได้จากการขาย  0.84 0.29%  -    -    -    -   

รายได้อื่น  2.69 0.92%  3.16 1.18%  4.71 1.97%

รวม 293.79 100.00% 266.81 100.00% 238.93 100.00%

หมายเหตุ :  
  * อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) : ห้างสรรพสินค้า  อาคารส�านักงาน  โรงแรม

  ** อื่นๆ : ศูนย์กระจายสินค้า/ Data Center / โรงงานอุตสาหกรรม / วัด / โชว์รูม
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

ปัจจัยความเสี่ยง 
และการบริหารความเสี่ยง  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS เล็งเห็นความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ 
เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯโดยมีหน้าที่หลักคือ จัดท�าแผนความเสี่ยง ติดตาม
ก�ากับดูแล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถ
สรุปประเด็นความเสี่ยงหลักได้ 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ ความเส่ียงด้านการเงิน  
และความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1. ความเส่ียงด้านการประกอบธุรกิจ
 1.1. ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ หรือความไม่แน่นอนของรายได้
  รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ซ่ึงลักษณะของงานดัง 

  กล่าวมีลักษณะเป็นโครงการ นั่นหมายความว่า รายได้ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามข้อตกลงในแต่ละสัญญา เป็นผลให้ 
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ และความไม่แน่นอนของรายได้ ที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าหรือ 
  ปริมาณงานเพิ่มลดในแต่ละสัญญาของโครงการ รวมทั้งความต่อเน่ืองของรายได้มีโอกาสเกิดขึ้นเม่ือรอยต่อของงาน 
  เก่าและงานใหม่มีช่องว่างมากเกินไป ซ่ึงทั้งน้ีขึ้นกับสภาพตลาด

  บริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยงในส่วนน้ี โดยการพิจารณาการเลือกรับงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเติบโตของ 
  รายได้ โดยกระบวนการหลักที่บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมจากการพิจารณางานในอนาคตของกลุ่มลูกค้าเก่า บริษัทฯ  
  ยังมีการสร้างพันธมิตรกับลูกค้ารายใหม่ๆ การขยายธุรกิจสู่ AEC และเพิ่มขอบเขตการท�างานของบริษัทฯ เพิ่มเติม  
  อีกทั้งยังด�าเนินการขยายตลาดสู่ธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักอีกด้วย

 1.2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันธุรกิจ
  ธุรกิจให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เน่ืองจากเป็นธุรกิจบริการที่สามารถ 

  เข้าธุรกิจได้ไม่ยาก ใช้เงินทุนในการก่อตั้งกิจการที่ไม่สูงมาก แม้จะต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ตาม จึงส่ง 
  ผลให้มีผู ้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู ่ตลาดมากข้ึน รวมทั้งผู ้ประกอบการรายเดิมก็ขยายตัวเพื่อรองรับโอกาสที ่
  เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ตลาดมีการตึงตัว จึงท�าให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง และเริ่มมีการแข่งขัน 
  ทางราคาออกมาให้เห็นมากขึ้น

  อย่างไรก็ดี แม้การแข่งขันที่รุนแรงจะท�าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และบริษัทฯ มีแรงกดดันมากขึ้นในการก�าหนด 
  ราคา แต่ชื่อเสียง ประสบการณ์ และการยอมรับในทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าค�านึงถึง 
  ในการเลือกผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ท�าให้บริษัทฯ ยังคงรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในด้านน้ีได้

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้าง 
  ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ 
  มากขึ้น เช่น การพัฒนาโปรแกรม ProjectLive ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ส�าหรับงาน  
  บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังด�าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ 
  ท�างานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงท�าให้บริษัทฯยังคงสามารถรักษากลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯให้กลับมาใช้ 
  บริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแนะน�าลูกค้าให้กับรายอื่นๆ อีกด้วย

 1.3. ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในวงจ�ากัด และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
  ในอดีตกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ค่อนข้างอยู่ในวงจ�ากัด ส่งผลให้บริษัทฯ มีประเภทของงานที่น้อยเกินไป แต่ในช่วงสอง 

  สามปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพื่อรับความเส่ียงในข้อน้ีได้ดีขึ้น โดยมีการกระจายการรับงานในกลุ่มลูกค้า 
  ใหม่ๆ และขยายธุรกิจสู่ AEC ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด�าเนินนโยบายดังกล่าวต่อไปโดยการพยายามรักษาสัดส่วนของลูกค้า 
  ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของจ�านวนและประเภทของธุรกิจ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่าง 
  เหมาะสมหากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลลบต่อลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
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 1.4. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
  ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้และส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย ปัจจัยจากภัยพิบัติ 

  ทางธรรมชาติ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยจากภาวะตลาดแรงงาน ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ี เป็นปัจจัย 
  ภายนอกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนรับมือโดยการจัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  
  ให้เพียงพอ กระจายแหล่งที่มาของรายได้ทั้งประเภทและภูมิภาค รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการติดตามและปรับปรุงแผน 
  งานอยู่เสมอเพื่อให้ปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

2. ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 
 2.1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
  ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดขององค์กร ดังน้ันการสร้าง 

  ความต่อเนื่องในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการคัดเลือก 
  พนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงานเดิม และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมารับช่วงต่องานจากผู้บริหารรุ่นเก่า  
  เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ส�าหรับความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจาก 
  การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดการแข่งขันอย่างยิ่งในการสรรหาและ 
  คัดเลือกบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถ 

  บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องตาม 
  สายอาชีพ และความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการวางแผน 
  ทรัพยากรบุคคลที่มีการติดตามต่อเนื่องทุกเดือน และผ่านแผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อเน่ือง รวมทั้งบริษัทฯ  
  ได้มีความพยายามในการเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นขวัญและก�าลัง 
  ใจในการท�างานและป้องการการสูญเสียบุคคลากรที่ส�าคัญของบริษัทฯ

 2.2. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นในโครงการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ
  ลักษณะการให้บริการของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับการด�าเนินงานของคู่ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนใน 

  โครงการ ได้แก่ เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ซ่ึงการปฏิบัติหน้าที่ของคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจส่งผลกระทบ 
  ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังน้ัน การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านนี้ จึงประกอบไปด้วย การประเมินผู้รับเหมา 
  ที่เข้าร่วมโครงการ การจัดท�าแผนความปลอดภัยส�าหรับทุกโครงการ และการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงรายโครงการ 
  พร้อมแผนป้องกันความเสี่ยง เน่ืองจากในลักษณะการท�างานที่โครงการนั้นมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ 
  คู ่ค้าต่างๆ อยู ่แล้วดังน้ันการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้องจะสามารถท�าได้หากพบ 
  ข้อผิดพลาดหรือปัจจัยความเสี่ยง บริษัทฯ จะมีการให้การแนะน�ารวมทั้งออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง 
  หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 

 2.3. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรที่ปรึกษา
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรที่ปรึกษา ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได้ และจะ 

  ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยการเน้นย�้าถึง 
  กระบวนการท�างานและข้ันตอนในการท�างานที่ละเอียด จัดให้มีการฝึกอบรมและประเมินพนักงานและโครงการอย่าง 
  ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�าประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance, PII)  
  เพื่อเป็นการคุ้มครองค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบจากความเส่ียงดังกล่าว

 2.4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกับบริษัทอื่น
  ในการขยายงานเพิ่มเติมจากขอบเขตงานหลักของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ใช้นโยบายในการร่วมลงทุนกับบริษัทอ่ืน 

  ที่มีความรู้ความช�านาญในขอบเขตงานน้ันๆ เช่น ในการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ มีการร่วมมือกับบริษัท  
  Swan & Maclaren LLP ที่สิงคโปร์ และในแง่ของการลงทุนด้านซอฟต์แวร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ 
  มีการร่วมลงทุนกับบริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงด้านการร่วมลงทุนดังกล่าว ทั้งน้ีบริษัทฯ  
  ใช้นโยบายการลงทุนเป็นผู้ลงทุนส่วนน้อย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตามความส�าเร็จของบริษัทฯที่มีการร่วมทุนกับ 
  บริษัทอื่น ท�าให้บริษัทฯมีความเสี่ยงที่จ�ากัดและบริหารจัดการได้
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

 3. ความเส่ียงด้านการเงิน
 3.1. ความเสี่ยงจากการรับช�าระค่าบริการล่าช้า
  แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถประเมินรายได้ของแต่ละโครงการได้ชัดเจนตามสัญญาที่ระบุไว้กับลูกค้า แต่บริษัทฯ  

  ยังคงมีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา เช่น ลูกค้าช�าระค่าบริการล่าช้า งานเพิ่มลด หรือปัญหา 
  อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาบริษัทฯมีแผนการบริหาร 
  ความเสี่ยงด้านนี้ โดยการเน้นการคัดกรองผู้ว่าจ้างก่อนการรับงาน ควบคู่ไปกับการเน้นการให้บริการอย่างมี  
  ประสิทธิภาพเพื่อความส�าเร็จและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดท�าแผนบริหารจัดการและ 
  แนวทางการติดตามหนี้เสีย ซึ่งจะสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวได้โดยตรง

 
 3.2. ความเสี่ยงจากการลงทุน
  บริษัทฯ มีการน�ากระแสเงินสดส่วนเกินไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากเงินลงทุนตาม 

  ประเภทในการลงทุนดังกล่าว ส�าหรับความเสี่ยงในด้านนี้บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีนโยบายการลงทุน 
  ที่มุ่งเน้นการลงทุนในความเสี่ยงที่ยอมรับได้เท่าน้ัน ลักษณะของเงินลงทุนจะเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินหลังจากมีการ 
  กันกระแสเงินสดที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานและลงทุนในธุรกิจหลักออก และมีการรายงานการลงทุนให้กรรมการ 
  บริหารทราบอยู่เป็นประจ�า

4. ความเส่ียงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
 4.1. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยตรง ซ่ึงผลกระทบหลักๆ  

  จะเกิดจากผู้รับเหมาโครงการ ดังนั้น แนวทางลดความเส่ียงในด้านน้ีจึงเป็นการก�าหนดให้ใช้นโยบายส่งเสริมให้เลือก 
  คู ่ค้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับก�าหนดให้ผู ้รับเหมาต้องจัดท�าแผนความปลอดภัย  
  (Safety Plan) ซึ่งครอบคลุมด้านส่ิงแวดล้อมด้วย

 
 4.2. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
  ปัจจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ สามารถจ�าแนกได้เป็น การสมรู้ร่วมคิดในการเสนอราคาร่วมกับผู้รับจ้าง  

  และการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวมีระดับความเส่ียงไม่มากแต่ส่งผลกระทบ 
  อย่างสูงต่อช่ือเสียงในการด�าเนินการธุรกิจ ซึ่งการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ ถือเป็น 
  เรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการปิดความเส่ียงด้านน้ีให้หมดไป บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ด�าเนิน 
  งานตามแผนปฏิบัติงาน ISO 9001:2008 ควบคู่ไปกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน พร้อมกับปลูกจิตส�านึกให้พนักงาน  
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางส�าหรับร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นโดยสามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ  
  โดยตรง ผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทางเพิ่มเติม
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การตลาด และภาวะการแข่งขัน  

 ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ น้ัน มีความเกี่ยวข้องเชื่อม
โยงอย่างใกล้ชิดกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงจ�าเป็นจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในภาพรวม

 ส�าหรับในปี 2558 เศรษฐกิจไทยเติบโตโดยรวมโดยประมาณร้อยละ 2.8-2.9 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยภาคการลงทุนเร่ิมมีการ
ขยายตัวในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ โดยที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นต่อเน่ือง อย่างไรก็ดีการลงทุน
ภาคเอกชนในปี 2558 ยังคงชะลอตัว  จากรายงานของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่า
ใน 9 เดือนแรกของปี 2558 การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 15.9 โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตัวร้อยละ 27.6 และการก่อสร้าง
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.4  

 ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 โดยรวมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นคือ สถานการณ์ทางการเมืองที่มี
เสถียรภาพมากขึ้น และมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาค
อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษา โดยเม่ือพิจารณาประเภทของที่อยู่อาศัยท่ีมีอัตราการเติบโตสูงยังคงเป็นคอนโดมิเนียม
และเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าที่อยู่อาศัยในแนวราบ ซ่ึงแนวโน้มในอนาคตก็จะยังคงเป็นไปในทิศทางดังกล่าว จากปัจจัยการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนระบบรางและราคาที่ดินที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกส�าหรับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาต่อไปในอนาคต ในแง่ของราคาที่ดิน และราคา
ที่อยู่อาศัยก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในกรุงเทพฯ ราคาที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.8 และราคาที่อยู่อาศัยมีการปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.0  ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นก็พบการเติบโตเช่นกัน โดยมีการเติบโตของอาคารส�านักงานท่ีเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในแนวของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ส�าหรับในต่างจังหวัดยังมีการชะลอตัวจากอุปทานคงค้าง 
ก�าลังซื้อที่ยังอ่อนแอโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากภาคเกษตร และการล่าช้าจากการพัฒนาโครงการทางด้านคมนาคมของรัฐ

 ส�าหรับในปี 2559 คาดว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นปี 2559 คาดว่าจะได้รับเชิงบวก
จากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซ่ึงคาดว่าจะท�าให้ผู้ประกอบการมีสถานะ
ทางการเงิน และความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งแนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับต�่าไปอีกทั้งปี 2559 ซึ่งจะเป็นแรง
สนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องไปอีกปีหนึ่ง 

 ส�าหรับในธุรกิจค้าปลีกนั้น การลงทุนขยายสาขามีการชะลอตัวลงตามสถานการณ์การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ไม่ดีนักในปี 2558 
แต่คาดว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่จะยังคงขยายสาขาเพื่อให้คงความได้เปรียบในการแข่งขันและรองรับอุปสงค์ที่อาจจะมีมากขึ้นจาก 
AEC 

 ในปี 2558 และต่อเนื่องไปในปี 2559 มีอุตสาหกรรมหน่ึงที่ยังคงมีการเติบโตสูงคือ โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ 
ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีความต้องการพัฒนาส่ิงปลูกสร้างข้ึนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยะ ทั้งในระดับประเทศและใน
ภูมิภาค

 ส�าหรับการก่อสร้างในภาครัฐ ซึ่งมีการเติบโตสูงในปี 2558 จากนโยบายการเร่งจ่ายเงินงบประมาณและแผนการกระตุ้นการ
ลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องไปในปี 2559 โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่โดยคาด
ว่าจะสามารถประกวดราคาได้ภายในปี 2559 จากการให้ข่าวของทางภาครัฐ จะเห็นได้ว่าโครงการขนาดใหญ่จะเป็นนโยบายหลักใน 
การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยมีโครงการเป็นจ�านวนมากกว่า 20 โครงการ ทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเป็นโครง
ข่ายรถไฟระหว่างเมือง โครงการคมนาคมทางบกอื่นๆ เช่น ทางด่วนและทางหลวงเช่ือมระหว่างเมือง โครงการรถไฟฟ้า โครงการขนส่ง
ทางน�้า และโครงการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา เช่น โครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

 อย่างไรก็ดี โครงการภาครัฐดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการด�าเนินงาน รวมทั้งความชัดเจนในด้านความร่วมมือ
กับเอกชน และปัจจัยทางการร่วมทุนอื่นๆ รวมทั้งการเวนคืนต่างๆ ที่จ�าเป็น ดังน้ัน การขยายของงานทางภาครัฐดังกล่าวจึงเป็นโอกาส
มหาศาลส�าหรับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาที่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง
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 ส�าหรับอีกปัจจัยหน่ึงท่ีเริ่มเห็นผลกระทบแล้วคือการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นอานิสงค์มาจากการลงทุนใน AEC คือ 
โครงการก่อสร้างที่เกิดจากนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และโครงการที่ต่างชาติเข้ามาหาโอกาสในการลงทุนในไทย การลงทุน
ใน AEC นี้ได้เริ่มเกิดข้ึนอย่างชัดเจนในปี 2558 ท้ังในต่างประเทศและบริเวณชายขอบของประเทศซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญต่างๆ  
ทางธุรกิจ คาดว่าน่าจะมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นได้เพิ่มเติมที่เป็นผลมาจาก AEC ต่อเน่ืองไปในปี 2559

 โดยรวมคาดว่า สถานการณ์ทางธุรกิจของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง น่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ในปี 2559  
โดยมีปัจจัยท่ีดีขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมือง การลงทุนภาครัฐ ความม่ันใจที่เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน สมดุลที่ดีขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราดอกเบี้ยที่ต�่า และราคาวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในระดับต�่า แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงโดยยังมีการ
แข่งขันทางราคาให้เห็นอยู่บ้าง รวมทั้งมีควาดกดดันจากการขาดแคลนบุคลากรที่จ�าเป็นในการขยายงานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมี
ความซับซ้อนของงานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา

 ทั้งนี้ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS จะด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน โดยติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างทันการณ์เพ่ือรองรับโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งป้องกันและบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีดังต่อไปน้ี 

ล�าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 นายพงศ์ธร  ธาราไชย 54,442,901 13.611

2 นายประสงค์  ธาราไชย 52,411,300 13.103

3 นายธีรธร  ธาราไชย 50,087,601 12.522

4 นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล 36,000,000 9.000

5 นางเรวดี  ธาราไชย 8,4000,000 2.100

6 นายวิพงษ์  รัตนศิริวิไล 6,169,700 1.542

7 นายธัช  ธงภักดิ์ 5,687,601 1.422

8 นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ 5,624,401 1.406

9 นายทักษิณ  ตันติไพจิตร 3,007,000 0.752

10 นายอาทิตย์  หงษ์จินตกุล 3,000,000 0.750

11 นางพัชรวลี  อุทยานันท์ 2,582,300 0.646

12 นายสุรนาท  วงศ์ชนะภัย 2,158,700 0.540

13 นายวินิจ  หงนิพนธ์ 2,130,000 0.533

14 ผู้ถือหุ้นอื่น 168,297,697 42.07

ยอดรวมทุนช�าระแล้ว 400,000,000 100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 399,280,000.00 99.82

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 720,000.00 0.18 

หมายเหตุ
  1.  ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
  ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ 

  ช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�านวนร้อยละ 0.18
  2.  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ณ  วันที่ 30/12/2558 มีจ�านวน 13 ราย
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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 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

1. นายประสงค์  ธาราไชย ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
รับต�าแหน่ง 17 เม.ย.56

ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2

2. นายธัช  ธงภักด์ิ กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
รับต�าแหน่ง 17 เม.ย.56

ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1

3. นายพงศ์ธร  ธาราไชย กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
รับต�าแหน่ง 9 เม.ย.57

ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2

4. นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รับต�าแหน่ง 24 เม.ย.58

ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1

5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
รับต�าแหน่ง 24 เม.ย. 58

ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2

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

ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2

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

ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2

8 นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
รับต�าแหน่ง 17 เม.ย.56
ครบวาระ 24 เม.ย.58

โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
  นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร  ธาราไชย หรือ นายธัช  ธงภักดิ์, เป็นผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตรา

ส�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 2558

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

คณะกรรมการตรวจสอบ   

 ในปี 2558 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)  
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู ้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยค�านึงถึง 
ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที ่
ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 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

7. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงาน
และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย  
  
  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศ 
    คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
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คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

ในปี 2558 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 

ชุดย่อยตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนต�าแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าต�าแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

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

จะมารับต�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 2558 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

 หมายเหตุ   
 นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 เมื่อวันที่ 30/9/2558

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



 2015 Annual Report  •  55

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

คณะกรรมการบริหาร  

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร มีรายนามต่อไปน้ี

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1. นายประสงค์  ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการบริหาร

4. นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศมี กรรมการบริหาร

5. นายนพรัตน์  นรินทร์ กรรมการบริหาร

6. นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการบริหาร

7. นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหาร

8. นายวรเดช   เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหาร

9. นางวรภรณ์   ชาวนา กรรมการบริหาร

10. นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวรุ่งนภา  ศรีช่วย    เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ  นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี  นายนพรัตน์  นรินทร์ นายวันชัย เรืองทรัพย์อเนก  ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งเมื่อ 
  วันที่1 ธันวาคม 2558 ส�าหรับ นางวรภรณ์  ชาวนาและนางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธ์ิ เข้ารับต�าแหน่ง
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

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

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

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด 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 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่า 

มีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส�าคัญ

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�าหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ซ่ึงการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องด�าเนินการตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวน 5 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายประวัติ  กิติพงศ์ไพโรจน์ ประธานกรรมการ

2 นายพงศ์ธร  ธาราไชย กรรมการ

3 นายนพรัตน์  นรินทร์ กรรมการ

4 นายกมล      วิริยโชค กรรมการ

5 นางวรภรณ์   ชาวนา กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ากับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงขององค์กรประจ�าปี
2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบ่ียงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับได้
3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียง
4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
6. สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของส�านักงานใหญ่และส่วนงานโครงการ ที่เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้ก�าหนด

ไว้ทุกไตรมาส
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คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)  

 ในปี 2558 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
มีดังต่อไปนี้ 

1.)  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย

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

2.) ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ

2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายธีรธร  ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการ

4. นางวรภรณ์  ชาวนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ

5. นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

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
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 ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้

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

 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็น
สมควร
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2558 

(1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อ คณะกรรมการ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

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 ธงภักด์ิ  
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. นายประวัติ  กิติพงศ์ไพโรจน์ 
14. นายกมล  วิริยโชติ 
15. นางวรภรณ์  ชาวนา    
16.  นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ   
17. นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์ 
18. นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์   
หมายเหตุ    
1. นายธีรธร   ธาราไชย  เข้าเป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  เม่ือวันที่ 24 เมษายน  2558
2. นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558 ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
3. นางวรภรณ์  ชาวนา เข้าเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่  1 ธันวาคม 2558 ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท 

ครั้งที่ 4/2558  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี
1. นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่  24 เมษายน 2558 
2. นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศมี นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก นายนพรัตน์ นรินทร์ หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร  

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
3. นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์ ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 เมื่อวันที่  30 กันยายน 2558
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

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

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการ
เงินและธุรการ

--- --- 20,000 – 100,0001

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ --- --- 20,000

หมายเหตุ : – ตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร 

โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�าหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งน้ี กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติ
กระท�าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นค�าขออนุญาต รวมท้ังไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
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 ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

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

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 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 เพื่อเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกล่ันกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอ
ขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่



62  •  รายงานประจ�าปี 2558

ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

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 หากคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมด 
วาระลง และหรือเป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและ
มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ)
บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ท่ีคณะ

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

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้อง
ห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 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�านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 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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คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

หนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหา กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็น

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

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

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหาร 
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร (เดิม) : มีผลบังคับจนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริหารมีจ�านวนไม่เกิน 9 ท่าน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต�าแหน่งต่อ
ไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยต�าแหน่ง ดังน้ี

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

กรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร อีกไม่เกินจ�านวน 2 คน  
โดยกรรมการบริหารท่ีมาจากการแต่งตั้งน้ี มีวาระด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ 2  ปี และด�ารงต�าแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย  
และก�าหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรอีกไม่เกินจ�านวน 2 คน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร(ฉบับใหม่)
ได้รับการอนุมัติมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหารมีจ�านวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
โดยในต�าแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยต�าแหน่ง ดังน้ี
1.  กรรมการผู้จัดการ
2.  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการ และพัฒนาธุรกิจ
3.  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและธุรการ
4.  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
5  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ ก�าหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรไม่เกินจ�านวน 2 คน โดยกรรมการบริหาร
ที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี 
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องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังน้ี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญช ี

หรือการเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ 2 ปี และด�ารง
ต�าแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย 

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน

โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง
วาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ท�าการ

คัดเลือกเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี และเป็นต่อเนื่องกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย



 2015 Annual Report  •  65

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

สถิติการเข้าประชุม 
ของกรรมการชุดต่างๆ (จ�านวนคร้ัง)

( 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2558 )

รายชื่อ คณะกรรมการ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล
และความรับ
ผิดชอบต่อ

สังคม

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ          
บริหาร 

ความเสี่ยง

1. นายประสงค์  ธาราไชย 11/12

2. นายธัช  ธงภักดิ์ 4/4 12/12

3. นายพงศ์ธร  ธาราไชย 4/4 2/2 11/12 3/4

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

5. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ 4/4 4/4 2/2 1/2

6. นายคเชนทร์  เบญจกุล 4/4 4/4 2/2

7. นายธีรธร  ธาราไชย 4/4 11/12

8. นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศมี 7/11

9. นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก 7/11

10. นายนพรัตน์   นรินทร์ 10/11 3/4

11. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ 12/12

12. นายประวัติ  กิติพงศ์ไพโรจน์ 4/4

13. นายกมล  วิริยโชติ 4/4

14. นางวรภรณ์  ชาวนา 2/2 1/1 4/4

15. นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ 2/2 9/10

16. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ 2/2

17. นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์  1/2

หมายเหตุ    
1. นายธีรธร   ธาราไชย  เข้าเป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  เม่ือวันที่ 24 เมษายน  2558 

นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558 ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

2. นางวรภรณ์  ชาวนา เข้าเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่  1 ธันวาคม 2558 ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท ครั้งที่ 4/2558  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี
1. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่  24 เมษายน 2558 
2. นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก นายนพรัตน์ นรินทร์ หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร  

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
3. นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์ ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 เมื่อวันที่  30 กันยายน 2558
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ 
ระหว่างปี 2556 ถึง 2558

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

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  2558 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558 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 และค่าตอบแทนอ่ืน 
 -ไม่มี-
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2558 
หน่วย บาท)

รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

เบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทน
พิเศษ

(เงินโบนัส)
รวมคณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

1. นายประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการ,

ประธานกรรมการบริหาร
60,000 - - 10,000 70,000

2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
กรรมการ,

รองประธานกรรมการบริหาร
40,000 - - 10,000 50,000

3. นายธัช  ธงภักดิ์
กรรมการ,

กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้จัดการ

40,000 - - 10,000 50,000

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย

กรรมการ,
กรรมการบริหาร,

ประธานกรรมการธรรมาภิ
บาลและความรับผิดชอบต่อ

สังคม,
รองกรรมการผู้จัดการ

30,000 10,000 40,000

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

ประธานกรรมการอิสระ
40,000 60,000 20,000 120,000

6. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์

กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน,

กรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

40,000 40,000 20,000 15,000 115,000

7. นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

40,000 40,000 20,000 15,000 115,000

รวม 290,000 140,000 40,000 90,000 560,000

 หมายเหตุ  นายสัมพันธ์  หงส์จินตกุล ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
และเปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างปี 2556 ถึง 2558

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่
จะดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และ

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

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมกาบริษัท)

8 30.96 8 30.28 7 25.44

รวม 30.96 8 30.28 7 25.44

หมายเหตุ :- ในปี 2558 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่น�าเสนอประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.จ�านวน 6 ท่าน 
และรวมค่าตอบแทนประธาน  กรรมการบริหาร 1 ท่าน 
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ 
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต) 

ล�าดับ คณะกรรมการบริษัท
ลักษณะ

การถือครองหุ้น ต�าแหน่ง

การถือครอง
หุ้นสามัญ      

ณ วันสิ้นปี 2557

(30 ธันวาคม 2557)

การถือครอง
หุ้นสามัญ  

ณ วันสิ้นปี 2558

(30 ธันวาคม 2558)

เพิ่ม(ลด)

1 นายประสงค์   ธาราไชย ทางตรง ประธานกรรมการ 51,811,300 52,411,300 600,000

ทางอ้อม (ภรรยา) 8,400,000 8,400,000 0

2 นายสัมพันธ์   หงษ์จินตกุล ทางตรง กรรมการ 36,500,000 36,000,000 (500,000)

ทางอ้อม (ภรรยา) - - -

3 นายธัช   ธงภักดิ์ ทางตรง กรรมการม/ผู้บริหาร 5,633,839 5,687,601 53,762

4 นายพงศ์ธร   ธาราไชย ทางตรง กรรมการม/ผู้บริหาร 55,089,139 54,442,901 (646,238)

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

6 นางวิภาวี   บุณยประสิทธิ์ - กรรมการอิสระ - - -

7 นายคเชนทร์   เบญจกุล - กรรมการอิสระ - - -

8. นายสมชาย    วงศ์สว่างรัศมี ทางตรง ผู้บริหาร - - -

9. นายนพรัตน์    นรินทร์ ทางตรง ผู้บริหาร 33,839 87,601 53,762

10 นายธีรธร   ธาราไชย ทางตรง ผู้บริหาร 50,033,839 50,087,601 53,762

11. นางวรภรณ์   ชาวนา ทางตรง ผู้บริหาร 33,839 87,601 53,762

ทางอ้อม(สามี) - - -

12. นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ทางตรง ผู้บริหาร 33,839 87,601 53,762

 หมายเหตุ   นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

PPS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญตรงจุดน้ีอย่างยิ่งยวด 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  2558 คณะกรรมการบริษัท  ได้พัฒนาด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1.) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏใน

หัวข้อที่ 3  “การต่อต้านการทุจริต”)
 1.1) ยื่นเอกสารขอการรับรองต่อคณะกรรมการ แนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2558 และได้รับการรับรองจาก CAC เมื่อวันที่ 

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

22 มกราคม 2558
 1.2) จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน
2.) ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2558 ) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ 

ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ

3.) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจ�าปี 2558  ประเภทรางวัลชมเชย บริษัทหลักทรัพย์ MAI
4.) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 ในงาน SET Sustainability Award 2015
5.) บริษัทฯ ได้รับผลส�ารวจโครงการ CGR ประจ�าปี 2558  CG Scoring ระดับ 5 ดาว 
6.) บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558  ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม

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
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ในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิใน
การรับเงินปันผลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอด
จนการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายก�าหนด เพื่อคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1  การประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุม  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

โดยในปี 2558 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะส�าหรับผู้ถือ
หุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และท�าการโฆษณา
ค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม14 วัน ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตาม
ที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน 
รวมทั้งน�าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความส�าคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอ�านาจ
ให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ด�าเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียม
สถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการ
ประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ
จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งค�าถามอย่างเท่าเทียมกันต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงกรรมการทุกคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามหรือช้ีแจงต่อที่ประชุม

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 2 ช่ัวโมงก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียม
บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ 

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558  เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ได้เข้าประจ�าที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงส�านักงานกฎหมายเทพ จ�ากัด ซ่ึงได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการ
ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามบทกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุก
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
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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  
คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี และต้องน�าเสนอนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

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

การดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้
ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปน้ี

 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้
เป็นการล่วงหน้า โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดแจ้ง ในการท่ี
บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการสามารถกระท�า
ผ่านทาง www.pps.co.th ในระหว่าง วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – 30  ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคล
เข้ามา

 ผู ้ถือหุ ้นท่ีไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นท้ัง
รูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้  
ส�าหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแทนแต่มิได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติด
อากรแสตมป์นั้นเอง 
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 วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
จ�านวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการ
ประชุม โดยกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 6 คน จากจ�านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.7   ของจ�านวนกรรมการบริษัทท้ังหมด 
เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ในการลงคะแนนเสียงที่ก�าหนดให้หน่ึงหุ้นคือหน่ึงคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ท�าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลง
คะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ ส�าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 การประชุมได้ด�าเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ
ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ท่ีประชุมในเวลาท่ีเพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
โดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆทันที 
ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าท�าหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับ
คะแนนจึงเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ 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 2558 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ  
มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะส�าคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน

 บริษัทฯได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยา
บรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงด�าเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  โดยในปี 2558 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระ
ท�ารายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

 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 
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

2. พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อ
ของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพพนักงาน  
และสวัสดิการต่างๆ ก�ากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท�างาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ
ที่ 5  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หน้า 89-91)

3. ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุด
กับลูกค้า โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า 
ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 7.88 %  ทั้งน้ีบริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 100 ล้าน
บาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
หน้า 91)

4. คู่ค้า การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและ
ยึดมั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม หน้า 87) 

5. คู่แข่ง บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่งทางการ
ค้า การแข่งขันจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.1 การ
แข่งขันที่เป็นธรรม หน้า 86)

6. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของ 
บริษัทฯ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 87) 

7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล
อื่น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น หน้า 87)

8. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฎ
ในหัวข้อที่ 4 การเคารพสิทธิมนุษยชน หน้า 89)

9. สังคม บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อท่ี 
7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 91-92)

10. ชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนใน
วาระและโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 91-92)

11. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อท่ี 8 การด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 93)

 3.2  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 
 ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณา

ข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

   จดหมาย  บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
     เลขที่ 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
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

 ส�าหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail  
ในระบบของบริษัทฯ

 
 3.3  ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
 ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ)สามารถร้องเรียน ได้ท่ี 

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
  อีเมล์   : ir@pps.co.th
  เว็บไซต์   : www.pps.co.th
  โทรศัพท์  :  0 2718-2785 - 9
  โทรสาร  : 0 2300-5545 – 6

 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
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

 4.1  การรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจ�าปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เช่ือถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะ
สมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นท่ีเช่ือถือได้

 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
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการท�าหน้าท่ีพิจารณา

และน�าเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความ
เสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน 
การผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ ก�าหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และก�าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมิน
ผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง

 4.3  การควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ 
ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการก�าหนดล�าดับช้ันของอ�านาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลในตัวก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท  
ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

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

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

กรรมการ

 4.5  การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อบริษัทฯ จะได้ด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการด�าเนินงานของบริษัทฯ แก่นัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยในปี 2558  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 2 ครั้ง ดังน้ี

  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
 หมวดที่ 5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน  
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ด�าเนิน
ไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลก�าไร 
โดยการท�าหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน 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 2558  และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธาน
กรรมการชุดย่อยเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุม จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการ
ท�านหน้าที่ไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย

  
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการก�าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจ�านวนคร้ังที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
มีรายละเอียดตามที่ปรากฎในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจ�านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะ
ต่างๆ ปรากฎในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558

 
 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

 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  
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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

สูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้  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�าหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง  
เงินรางวัล และบ�าเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็น
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

 5.3  คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะ

ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอ�านาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดท�ารายงาน
เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�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
 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�าแหน่งกรรมการบริหาร 
 ได้ อีกไม่เกิน จ�านวน 2 คน
 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 /2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการเปล่ียนแปลงและอนุมัติ 
 องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหารดังน้ี
 คณะกรรมการบริหารมีจ�านวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดย 
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 ในต�าแหน่งต่อไปนี้ ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยต�าแหน่ง ดังนี้ 
  (1)  กรรมการผู้จัดการ
  (2)  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
  (3)  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 
  (4)  ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
  (5)  ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และธุรการ
 ทั้งนี้ ก�าหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอช่ือผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้  ตามเห็นสมควรอีกไม่เกิน จ�านวน 2 คน 
 โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระด�ารงต�าแหน่ง คราวละ 2 ปี
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน  

ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
ใหม่ได้อีก

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

4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเส่ียง จ�านวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วย
ตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ 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 ที่มีเนื้อหา
สาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จส้ิน เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบ
การจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

 5.5  การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจ�าเป็น เพื่อให้กรรมการท่ีไม่

เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ  
โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2558

 5.6  การประชุมกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการ

ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
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2558  
 5.7  การรายงานข้อมูล

1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไปอย่าง
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  
   และเพียงพอเพ่ือจะด�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  

ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการด�าเนินงานระหว่างปี
ที่ผ่านมา เพื่อให้น�ามาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะ
กรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เมาะสมกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการน�าผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ให้ดีย่ิงขึ้น

 โดยในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่โครงสร้าง และ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 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  3.68 จากคะแนนเต็ม 4 ซี่ง 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

2) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท  เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉล่ีย 3.71 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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3) การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.70 จากคะแนนเต็ม  4  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4) การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีคะแนน 3.91 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก
5) การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่ง

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
6) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 3.50 จากคะแนนเต็ม 4 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี
7) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีคะแนน 3.33 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�ากับดูแลกิจการของ 
บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการ
ที่เข้ารับต�าแหน่งในบริษัทฯเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

 ส�าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีกรรมการใหม่ จ�านวน 1 ท่าน คือ นายธีรธร  ธาราไชย  และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์กรรมการ
ใหม่ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

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

3 แห่ง ส�าหรับกรรมการผู้จัดการจ�ากัดจ�านวนบริษัทท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี 2558 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

 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)
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 Thai institute of Directors
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• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  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
• Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

หลักสูตร Anti-Corruption The Practical guide 2015  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)
• Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
• หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์ 

และตลาดหลักทรัพย์ 
 อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัด

ขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
 
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปน้ี
 1.  นายธัช  ธงภักดิ์

• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น24/2015 Thai Institute of  
Directors

• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 2.  นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์

•  Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET)
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•  หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical guide (2015) Thai Institute of Directors
 3.  นายธีรธร  ธาราไชย

• Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET)
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาด   

หลักทรัพย์
 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
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บริษัทและอนุกรรมการ
 5.15  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 
 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ

เดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดังนี้

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 
   กรรมการผูจ้ดัการ 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/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น 

 โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�านวน 3 คน ได้แก่ พ.ต.ท.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ  นางวิภาวี  บุณยประสิทธ์   
นายคเชนทร์  เบญจกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท่า 
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 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 นายคเชนทร์จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ท�างานด้านวิศวกรรมซ่ึง เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ส่งเสริมให้การท�างานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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 5.19  การน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ
คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติเป็นรายไตรมาส โดยก�าหนดให้มีวาระการประชุมเพื่อมี

การรายงานและติดตามดูแลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 5.20  ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯกับบริษัทผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทผู้สอบบัญชีภายนอก ต้องมีความเป็นอิสระจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง  
2  ปี  ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เคยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าว

 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

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) ซ่ึงเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตรง

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

 
 แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่ง
อย่างผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

2. บริษัทฯ จะมุ ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวัง 
ของลูกค้า

3. ปฏิบัติตามข้อก�าหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
4. ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม
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 การด�าเนินการในปี 2558
 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพและยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดของเจ้าของ

โครงการ 

 ทั้งนี้ทุกโครงการท่ีบริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ราคาค่าบริการของบริษัทฯ 

 2.2  การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
 คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนท่ีส�าคัญส�าหรับธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ให้ค�าจ�ากัด
ความของค�าว่า “คู่ค้า” ไว้ว่าเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ท�าธุรกรรมกับบริษัทฯ ซ่ึงหมายรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้
บริการ และเจ้าหนี้ และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม รวมถึง การปฏิบัติ
ตามข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาส�าหรับการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ท�าไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่ง

จ้าง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา

2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่สุจริต
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 2558
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญา 

และการช�าระเงินงวด ซึ่งตลอดปี 2558 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 ท้ังหมด 

ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย
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 การด�าเนินการในปี 2558
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

 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 

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

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

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

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

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

 การด�าเนินการในปี 2558
1. บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่  

22 พฤษภาคม 2557 และตลอดปี 2558 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอรับรองจากคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะ
กรรมการฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และได้รับการรับรองจาก CAC เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

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

3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน
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 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

4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งในกรณีที่พบเห็น พนักงานบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ

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

 การด�าเนินการในปี 2558
1. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถ

ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
 อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัวของ

พนักงานทุกคนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ คนนั้นมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด 
บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 5.1  การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการท�างาน
 บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

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 
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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 2558
1. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถ

ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ภายใต้ช่ือ PPS Training Center ด�าเนินการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย

 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 
เงินทดแทนและสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย 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 2558

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน(Provident Fund) โดย บริษัทฯ ได้
เร่ิมด�าเนินการมาต้ังแต่เดือน สิงหาคม2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว 

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เดือน
เมษายน 2557 ซึ่งในปี 2558 นี้นับเป็นการด�าเนินการในปีที่ 2 

3. บริษัทฯ ได้ท�าประกันชีวิต และประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน 
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 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

 
 การด�าเนินการในปี 2558
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังกล่างอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน

หรือเจ็บป่วยจากการท�างาน

6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
บริษัทฯ เอาใจใส่ 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. เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า

 การด�าเนินงานปี 2558
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในด้านต่างๆ 

ซึ่งผลประเมินในปีนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 78.8%  ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการให้
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความช�านาญในการให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และ

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม รวมถึงมีส่วน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความช�านาญ และ
นวัตกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม 
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 แนวทางในการปฏิบัติ
1. พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร
2. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิชาชีพวิศวกรรม
3. เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสีขาว
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

 การด�าเนินงานปี 2558
1.  บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง จึงได้ก�าหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพ และ 
 ทักษะในการท�างาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1.1 โครงการ “ทุนการศึกษา PPS Future Leader” ซ่ึงเป็นโครงการสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฯ
  1.2 โครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ต่อเน่ือง 2 ปี)” เพื่อส่งเสริมการพัฒนา 

   องค์กรและการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพมากขึ้น 
  1.3 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ วิศวกร/สถาปนิกของบริษัทฯ พัฒนาความ 

   รู้ความสามารถของตนเองโดยการสอบเล่ือนขั้นระดับใบประกอบวิชาชีพ
  1.4   โครงการ “รางวัลคุณค่า...คู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายใน
   บริษัทฯเกี่ยวกับการท�าความดี เป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชา และของเพื่อนร่วมงาน และ 

   เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน 
  1.5   โครงการ “EIT Mini Marathon” โดยให้พนักงานร่วมงานแข่งขันว่ิงมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

   พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวาระครบ 6 รอบ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม 
   ราชูปถัมป์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร  
   เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่พนักงาน PPS ท�าไม่ได้

  1.6   โครงการ “เด็กในวันนี้ คือ วิศวกรที่ดีในอนาคต” เป็นโครงการที่พนักงานของ PPS ริเริ่มช่วยเหลือชุมชน 
   ด้วยตัวเอง โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้าง Backdrop  
   และซื้อขนมแจกเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนและละแวกใกล้เคียงกับโครงการในวันเด็ก ซึ่งโครงการนี้ได้แสดงให้ 
   เห็นถึงผลส�าเร็จที่เด่นชัดของการพยายามจุดประกายให้วิศวกรเป็น “วิศวกรที่ดี” ว่ามีการกระจายออก 
   สู่ภายนอกองค์กรเหมือนเป็นการสร้าง “เครือข่ายของวิศวกรที่ดี” ขนาดย่อมและเริ่มมีการหมุนวนเป็น 
   วัฏจักรอย่างแท้จริง นอกจากน้ี โครงการน้ียังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานของ PPS ได้มีโอกาสเรียนรู้ใน 
   การช่วยเหลือสังคมด้วย

2. บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการเป็นวิศวกรที่ดีสู่ชุมชนและสังคม จะสามารถยกระดับ
วิชาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี

  2.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงานในโครงการ โดยการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งก็หมายถึงการร่วมงานกับบุคลากร 
   ที่มีคุณภาพ ท�างานเป็นระบบ ใช้นวัตกรรมในการท�างาน เพื่อให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมา 
   ช่วง ได้เห็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี และน�าไปปฏิบัติตาม

  2.2 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ให้คณะนักศึกษา 
   เข้ามาดูงานในพื้นที่ก่อสร้างจริง 

  2.3 การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร โดยใช้ 
   โครงการสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ดี เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงต่างๆ 

  2.4 การพัฒนาชุมชนโดยรอบของโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการในการสนับสนุนด้าน 
   เงินทุน ส่วนบริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส�าหรับการพัฒนาพื้นที่ 
   สาธารณูปโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบของโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะขุนมูลศาสตร์สาทร  
   อ�าเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์, การจัดสร้างสาธารณูปโยชน์ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เป็นการเสริม 
   สร้างการเรียนรู้และพัฒนาการ อ�าเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์

  2.5 การช่วยเหลือสังคม โดยการสมทบทุนบริจาคให้ "มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์" 
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8.  การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงต่อส่ิงแวดล้อมในกระบวนการด�าเนินงานของธุรกิจด้วย

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

   เป็นต้น
  4.7 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความปลอดภัย  

   สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่ได้ปฏิบัติจะต้องท�าการแก้ไข
 
 การด�าเนินงานปี 2558
 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 2558
1. มีการน�าระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซด์งานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการท�างาน และตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 
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2. การพัฒนาโปรแกรม ProjectLive อย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยได้
น�าโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
โดยวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมดังกล่าว ก็เพ่ือช่วยให้การควบคุมงานก่อสร้างของโครงการเกิดความสะดวก  
ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และสามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าของ โครงการผ่าน Application บนอุปกรณ์ 
Smart Phone และเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อส่ือสารระหว่างทีมงาน

3. การจัดท�า Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัทฯ ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความ
รู้ที่โดดเด่น ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ บริษัทฯ คิดค้น 
จนออกมาเป็น Animation ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้แนวใหม่คืนสู่สังคม อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้าน
วิศวกรรม สอดแทรกมุขตลกและความบันเทิง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้น

4. รายการวิทยุช่างมันส์ FM 106 MHz ทุกวันอาทิตย์ 14.00 – 15.00 น. เป็นรายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่างจาก 
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ที่จะท�าให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับช่าง 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 วิศวกรจะต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเท่ียงธรรม และมีสัจจะความมุ่งหมายของจรรยาบรรณและข้อก�าหนดน้ี  
ก็เพื่อเป็นหลักยึดในการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อความยุติธรรม และความเหมาะสม

 การประพฤติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณและมีจริยธรรมน้ัน เป็นรากฐานแห่งการเสริมสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือ ซึ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิศวกรรม การกระท�าใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯที่ผิดไปจาก บัญญัติเรื่องจรรยาบรรณและข้อก�าหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้นี้ ถือว่าพนักงานบริษัทผู้น้ันได้กระท�าความผิดต่อวิชาชีพ และต่อบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับโทษ
ทางวินัย

1. พันธกรณีต่อวิชาชีพ
 1.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ประสบการณ์ 

  กับวิศวกรอื่น ตลอดจนนิสิตนักศึกษา โครงการช่วยงานสมาคมวิศวกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา 
  และการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้วิชาชีพวิศวกรรม
 1.2 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด พึงหลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ ท่ีจะน�า 

  ความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพวิศวกรรม
 1.3 วิศวกรของบริษัทฯ ย่อมไม่ปฏิบัติวิชาชีพเกินขอบเขตความรู้ ความสามารถของตนเอง
 1.4 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานแต่เพียงในนาม และต้องปฏิบัติตามหลักวิชาชีพโดยเคร่งครัด
 1.5 วิศกรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้วิชาชีพ ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดกฎหมาย
 1.6 วศิวกรของบรษิทัฯ ต้องปฎิบตัติามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชพีของสมาคมวชิาชพี และปฎบิตัติามกฎหมาย

2. พันธกรณีต่อสาธารณะ
 2.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพึงพยายามขจัดการแพร่ข่าวสาร 

  ที่ไม่ตรง ต่อความเป็นจริง หรือขยายความเกินความจริงหรือที่ไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
 2.2 วศิวกรของบรษิทัฯ พงึให้ความระมดัระวงัในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของชวีติ สขุภาพของคนงานและสาธารณะชน  

  ซึ่งอาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

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

  ซึ่งตนเองอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
 3.3 ในกรณีท่ีวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในความพอเพียงทางเทคนิคของงานวิศวกรรม หากผู้มีอ�านาจ เหนือกว่า 

  มีความเห็นเป็นอย่างอื่น วิศวกรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการ  
  เปลี่ยนแปลง

 3.4 ในกรณีที่เห็นว่า การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาด�าเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างของตน พนักงานของ
  บริษัทฯ จะต้องแนะน�าให้ผู้ว่าจ้าง จ้างผู้เช่ียวชาญดังกล่าวและตนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
 3.5 พนักงงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า หรือกระบวนการทางเทคนิคของผู้ว่าจ้าง โดยมิได้ 

  รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
 3.6 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือส่ิงอื่นใดจากผู้ว่าจ้างหลายรายในการให้บริการงานชิ้น 

  เดียวกัน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว
 3.7 ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานซึ่งตนรับผิดชอบ พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับส่ิงตอบแทนใดๆ เช่น 
  ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าตอบแทนจากผู้ขายวัสดุหรืออุปกรณ์เป็นต้น จากผู้อื่นเป็นอันขาด นอกจาก
  ผู้ว่าจ้างของตนเท่านั้น
 3.8 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นผู้รับเหมาหรือร่วมทุน ในการประกวดราคางาน ซ่ึงตนเป็นผู้รับ 

  ผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
 3.9 พนักงานของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบทันทีถึงกิจการใดๆ ซ่ึงตนมีส่วนได้เสีย และอาจจะเป็นคู่แข่ง  

  หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้ว่าจ้าง
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4. พันธกรณีต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
 4.1 พนักงานของบริษัทฯ ไม่ยึดถือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และให้เกียรติในผลงานของผู้อื่น
 4.2 พนกังานต้องไม่กระท�าใดๆ อนัอาจน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงความก้าวหน้าหรอืการปฏิบตัวิชิาชพีของผูอ้ืน่
 4.3 พนักงานของบริษัทฯพึงละเว้นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์งานของบริษัทอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่
 4.4 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซงงานของพนักงานของบริษัทอื่น เม่ือทราบว่าบริษัทอื่นได้มีข้อตกลงท�างานนั้น 

  อยู่แล้ว นอกจากผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกการจ้างกับบริษัทน้ันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
 4.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แข่งขันกับบริษัทอื่นด้วยการตัดราคาค่าจ้างของบริษัทฯ ให้ต�่ากว่าราคาที่บริษัทอื่นเสนอ  

  โดยเฉพาะเมื่อได้ทราบอัตราค่าจ้างของผู้น้ันแล้ว

5. พันธกรณีต่อผู้ถือหุ้น
 5.1 บริษัทฯ ต้องปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
 5.2  บริษทัฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูทีม่ ีต้องมคีวามสอดคล้องกบันโยบายการเปิดเผยข้อมลูให้กบัผู้ถอืหุน้ทกุรายทราบ 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 2558 บริษัทฯ มีการลงทุน
ในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วของบริษัท 

ช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ จ�านวนหุ้นที่ออก
จ�าหน่ายแล้ว
(หน่วย:หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ อัตราส่วน
การถือหุ้น

ชนิดของหุ้น

บริษัท บิลค์ เอเชีย 
จ�ากัด

กทม.
เทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง

500,000 50,000 10% หุ้นสามัญ

บจ. สวอน แอนด์ 
แมคลาเรน 

(ประเทศไทย)
กทม.

ให้บริการ
ออกแบบงานด้าน

สถาปัตยกรรม  
และตกแต่งภายใน

700,000 245,000 35% หุ้นสามัญ

ช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
จ�านวนหุ้นที่ออก

จ�าหน่ายแล้ว
(หน่วย:หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ
อัตราส่วน
การถือหุ้น

กิจการร่วมค้า พีพีคิว กทม.
ให้บริการควบคุมงาน

ก่อสร้างอาคารที่ท�าการ
ศาลฎีกา

3,300,000 2,640,000 80%
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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 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ 
 สาธารณชนแล้ว

2) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�าคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ  
 จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�าการซื้อขาย 
 หลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขาย 
 หลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2556-2558  

 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 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2556-2558

รายการ รอบผลการด�าเนินงานปี

2556
ปีที่ผ่านมา

2557
ปีที่ผ่านมา

2558
ปีที่น�าเสนอ

ก�าไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 22.46 16.27 4.23

เงินปันผลจ่าย 16.00 12.00 22.24

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)/1 75.08 78.59 554.75

หมายเหตุ : /1 –ค�านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยก�าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินส�ารองตามกฎหมาย
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บุคลากร  

จ�านวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)
 ในปี 2556-2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากรต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี

ต�าแหน่ง จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ 30  ธันวาคม 2558

2556 2557 2558

ผู้อ�านวยการโครงการ 11 13 17

ผู้จัดการโครงการ 33 30 30

วิศวกรโยธา 53 40 40

วิศวกรเครื่องกล 26 22 24

วิศวกรไฟฟ้า 32 28 29

สถาปนิก 11 11 10

ช่างเทคนิค 61 47 33

บัญชีและการเงิน 8 9 9

ฝ่ายส�านักงานเลขานุการและธุรการ 47 49 40

แม่บ้านและพนักงานขับรถ 7 8 8

รวม 289 256 240

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบ้ียเล้ียง เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น  

          (หน่วย : ล้านบาท)

รายการผลตอบแทน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 179.31 172.70 158.25

รวม 179.31 172.70 158.25

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” ซ่ึงเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) ที่ได้การรับรองจากสภาวิศวกร เป็นหน่วยงานหลักของบริษัทฯ 
ในการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทฯและบุคคลภายนอก คิดเป็นหน่วยพัฒนา PDU 
(Professional Development Unit) จ�านวน 2,208 หน่วย ซ่ึงหน่วยพัฒนา (PDU) น้ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการขอเล่ือนระดับ
ขั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้ 

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

 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ ตามข้างต้น โดยเฉล่ียที่ 
40 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2558 นี้ ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ด�าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซ่ึงโปรแกรมการอบรมท่ีผ่าน
มา สรุปได้ดังนี้

 1. หลักสูตรด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นหลักสูตร 
  ที่ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่ก�าหนด 
  โดยสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก

 2. หลักสูตรด้านบริหารโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม หลักสูตรบทบาท  
  หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรกรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง หลักสูตร 
  การบริหารสัญญาก่อสร้าง หลักสูตร FAÇADE WORKSหลักสูตรงานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection  
  System) และหลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Life Safety) เป็นต้น 

 3. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร (จป) ปัจจุบันบริษัทฯมีบุคลากร 
  ที่มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร อย่างละไม่ต�่ากว่า 20 คน  
  นอกจากนี้บริษัทฯได้มีแผนที่จะอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคต่อไป เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ  
  ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน

 4. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Project Live เป็นหลักสูตรที่เน้นย�้าให้มีการน�าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มา 
  ช่วยในการท�างาน

 5. การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ  (English Conversation)และหลักสูตรการพัฒนา 
  บุคลิกภาพ

 6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบาย 
  ของบริษัทฯ  ภายใต้ค�าขวัญ  “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปช่ัน”

 7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
  กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

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

 9. การบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่  
  ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และ 
  ทรัพย์สินทางปัญญา
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 10. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่ สิทธิของ 
  ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ 
  โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น

 11. การบรรยายให้กับองค์กรภายนอก เช่น บรรยายให้กับหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง ในหลักสูตร “จรรยาบรรณ  
  จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558   ในหัวข้อ “สัญญาโครงการส�าหรับวิศวกร” และ 
  บรรยายให้กับหน่วยงานเอกชนแห่งหน่ึง ในหลักสูตร SUCCESSFUL CONSTRUCTION CONTRACTS Summit 2015    
  เมื่อวันท่ี 16-17 กันยายน 2558 ในหัวข้อ “Best Practice in Construction Contract Drafting Engineer  
  Perspective” 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ  (Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 
ให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาสู่ต�าแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซ่ึงกระบวนการน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ ข้ัน
ตอนการสรรหา  การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้  โดยบริษัทฯได้จัดท�าหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา “ผู้จัดการโครงการ” รุ่นใหม่ๆ 
ขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อการเติบโตของบริษัทฯ 

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2558  เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2558 โดยมีความเห็นว่า 
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี

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 คอนซัลต้ิง จ�ากัด” ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในส�าหรับการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2558 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 เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีประสานงานและก�ากับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ควอนตั้ม พอยท์  
คอนซัลต้ิง จ�ากัด ท้ังนี้ส�านักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร

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

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู ้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเส่ียง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมา
ท�าหน้าที่ร่วมก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจ�าปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือ
ด�าเนินการใดๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจ
สอบภายใน
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า  

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)  
ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท

บจก.พีพีเอส ดีไซน์ (PPSD)

ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :  ให้บริการออกแบบงาน 
 ด้านวิศวกรรม

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)

ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท

ธุรกิจ :  ควบคุมงานโครงการ 
 ก่อสร้างส�านักงานศาล 
 ฎีกาโครงการส�านักงาน 
 ศาลฎีกา

บจก. สวอน แอนด์ แมคลาเรน 
(ประเทศไทย) (SWAN)

ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท

ธุรกิจ : ให้บริการออกแบบ 
 งานด้านสถาปัตยกรรม  
 และตกแต่งภายใน 

กลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง

99.99% 80% 35%
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บจก. พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น 
คอนซัลแทนท์ (PIC)

ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

ธุรกิจ : ให้บริการด้านมีเดีย 
 และคอนเทนต์

บจ. บิลค์ เอเชีย  (BUILK )

ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :  ให้บริการทางด้าน  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ด้านงานก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

90% 10%
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
ส�าหรับปี  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

บุคคล/ นิติบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

1.  บริษัท  พงศ์ธีรธร  จ�ากัด เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทเช่าพื้นที่ ชั้น 4  เป็นห้องอบรมสัมมนา

    และกรรมการของบริษัท    และเช่าพื้นที่ชั้น 1 เพิ่มเมื่อ 6 มิ.ย.57

    พงศ์ธีรธร  จ�ากัด ประกอบด้วย    เพื่อขยายพิ้นที่ส�านักงาน

   1. นายประสงค์  ธาราไชย

   2. นางเรวดี  ธาราไชย เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้า

   3. นายพงศ์ธร  ธาราไชย

   4. นายธีรธร  ธาราไชย

 

2.  กิจการ่วมค้า พี พี คิว กิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้าว่าจ้างให้เป็นที่

   ร่วมค้า ร้อยละ 80    ปรึกษาโครงการ

บริษัทให้เช่าอาคารส�านักงาน

บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป

3.  บริษัท  บิลค์  เอเชีย  จ�ากัด บริษัทร่วม   บริษัทลงทุนในหุ้น

   สามัญร้อยละ 10

มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

   เข้าเป็นกรรมการใน บริษัท  

   บิลค์ เอเชีย  จ�ากัด  ( คุณธีรธร   

   บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์  ของ

   บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด

บริษัทว่าจ้างบริการดูแลระบบ

   สารสนเทศ

บริษัทให้เงินกู้ยืมแปลงสภาพ

   ดอกเบี้ยรับ - ค้างรับ
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รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
ส�าหรับปี  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

บุคคล/ นิติบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

1.  บริษัท  พงศ์ธีรธร  จ�ากัด เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทเช่าพื้นที่ ชั้น 4  เป็นห้องอบรมสัมมนา

    และกรรมการของบริษัท    และเช่าพื้นที่ชั้น 1 เพิ่มเมื่อ 6 มิ.ย.57

    พงศ์ธีรธร  จ�ากัด ประกอบด้วย    เพื่อขยายพิ้นที่ส�านักงาน

   1. นายประสงค์  ธาราไชย

   2. นางเรวดี  ธาราไชย เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้า

   3. นายพงศ์ธร  ธาราไชย

   4. นายธีรธร  ธาราไชย

 

2.  กิจการ่วมค้า พี พี คิว กิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้าว่าจ้างให้เป็นที่

   ร่วมค้า ร้อยละ 80    ปรึกษาโครงการ

บริษัทให้เช่าอาคารส�านักงาน

บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป

3.  บริษัท  บิลค์  เอเชีย  จ�ากัด บริษัทร่วม   บริษัทลงทุนในหุ้น

   สามัญร้อยละ 10

มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

   เข้าเป็นกรรมการใน บริษัท  

   บิลค์ เอเชีย  จ�ากัด  ( คุณธีรธร   

   บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์  ของ

   บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด

บริษัทว่าจ้างบริการดูแลระบบ

   สารสนเทศ

บริษัทให้เงินกู้ยืมแปลงสภาพ

   ดอกเบี้ยรับ - ค้างรับ

 มูลค่ารายการ (บาท)  ยอดคงเหลือ (บาท) ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผลณ 31 ธ.ค..2558 ณ 31 ธ.ค. 2557  ณ 31 ธ.ค.2558  ณ 31 ธ.ค.2557 

 884,142  678,410  15,241  85,717 ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัทเคยใช้บริการ (สมาคม วสท.)

  แต่มีความสะดวกกว่า สถานที่อยู่ อยู่ใกล้กับบริษัท

ค่าบริการอัตราใกล้เคียงกับที่เรียกเก็บกับผู้เช่ารายอื่น

   บริษัทเช่าเพื่อใช้เป็นห้องอบรมสัมมนา

 70,000  70,000 พื้นที่ชั้น 1 เช่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ - หน่วยงานภาครัฐ

   และพื้นที่บริษัท ไม่เพียงพอ

 6,102,370  6,102,370  6,610,901  6,610,901 บริษัทท�าบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการศาลฎีกา 

   ร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย  ค่าบริการค�านวณตาม

   ราคาขายปกติ

 24,000  24,000  2,000 บริษัทให้ใช้ที่ตั้งบริษัทเป็นที่อยู่สถานประกอบการ

 199,200  189,600  33,200  15,800 ใช้พนักงานของบริษัท  ค�านวณราคาจากเงิน  

   เดือนพนักงานที่บริษัทจ่ายอัตราร้อยละ 5

บริษัทเล็งเห็นว่า ธุรกิจของ บริษัท  บิลค์ เอเชีย จ�ากัด เป็นเทคโนโลยี

   ที่ช่วยหรือเอื้อในกระบวนการท�างานของบริษัท และ

   มีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านรายได้ในเชิงของอุตสาหกรรมไอที

   จึงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  ร่วมกันออกแบบซอฟต์แวร์

   เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

 93,458  186,919  -    -   ราคาตลาด

 420,561  420,561  -    46,729 ราคาตามที่ตกลงกัน

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

 540,000  540,000  1,080,000  540,000    ร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นปี ครบก�าหนดช�าระในปี 2561
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงเกินกว่า 5% ของส่วนผู้ถือ
หุ้นและก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการด�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�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 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 สามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

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

ประธานกรรมการ

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

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบ

หมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง  
ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�าปี 2558 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯได้จัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูล
ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซ่ึงได้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม  
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยก�ากับดูแล แนะน�า และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ
ภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2558 และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบ
ริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ และข้อ
ผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 
และข้อก�าหนดดังกล่าว รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความ
สามารถในการตรวจสอบทีมงานของผู้สอบบัญชีในส�านักงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2558  ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่ส�าคัญ

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความส�าคัญและระมัดระวังต่อการบริหารความเสี่ยง รวมท้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยพิจารณาและวางระบบ การบริหารความเส่ียงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการติดตามผลความ
คืบหน้าและมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นทุกราย

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�าคัญในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน หลังจากบริษัทฯได้
ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเมื่อปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่หลักตามนโยบายดังกล่าวแล้ว ต่อมาใน
ปี 2557 บริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งน้ีปัจจุบันคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯแล้วเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 
2559

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเหมาะสม และ
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้

 
(พลต�ารวจโท นุกูล เจียมอนุกูลกิจ) 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

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

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล  

 ในปี 2558  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
1. สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยยึดถือกฎบัตรฯ, กฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางในการพิจารณา  
รวมทั้งค�านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  มีภาวะผู้น�า มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ 
สามารถอุทิศเวลาให้ได้เพียงพอ

2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยค�านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ  
การเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ

 

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

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

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1.  ความเหมาะสมของกฎบัตร  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร 
พร้อมมีความเห็นให้ปรับแก้ร่างกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมในบางข้อ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น

 2.  จัดท�าแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้จัดท�า
แผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพ่ือก�าหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบริษัทฯ รวมถึง ได้จัดท�าแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดรับกับแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด�าเนินงาน นอกจากน้ี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมยังได้จัดท�าแผนงานต่างๆ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทฯ ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อาทิ แผนการฝึกอบรมพนักงาน
และผู้บริหารของบริษัทฯ แผนงานการจัดท�าระบบ Knowledge Management 

 3.  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันวิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่ามีปัจจัยเส่ียงที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความเส่ียงด้านคุณภาพควบคู่
ไปกับความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพ่ือหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขที่เหมาะสม  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดท�าแผนลดความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อด�าเนิน
การตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 ซึ่งจากการด�าเนินงานทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมในอนาคต

(นายพงศ์ธร  ธาราไชย)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 เพื่อรองรับสภาวการณ์แข่งขัน และความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี 2559   และมุ่งสู่ความเป็นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจท่ี
ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการท่ีจ�าเป็นและมีความส�าคัญยิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้
บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยลดความสูญเสีย  สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

 บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเส่ียงที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ   
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการก�ากับดูแล ก�าหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการด�าเนินการด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ส�าคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหาร
จัดการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ให้มีการป้องกันไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

ในปี 2558  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีวาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้
 1.   น�าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจ�าปี 2558
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอ  

  แผนการบริหารความเสี่ยงและ KPI ส�าหรับการปฏิบัติงานในปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

 2.   การประเมินความเสี่ยงและก�าหนดมาตรการป้องกันความเส่ียง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินความเส่ียงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนิน 

  ธรุกจิของบรษิทัฯ และได้มอบหมายให้หน่วยงานทีร่บัผิดชอบเสนอแนวทางป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากความเสีย่ง 
  ดังกล ่าวให ้อยู ่ ในระดับที่ยอมรับได ้ทั้ง น้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได ้มีการพิจารณาและก�าหนดให  ้
  ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดท�า “แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือเศรษฐกิจขาลง” เป็นแผนการป้องกันและลดความเสี่ยง 
  จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความ ผันผวนที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจ

 3.   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเส่ียงและแผนการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุม  

  ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในทุกไตรมาส เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

 4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
  จากการที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  จึงมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดท�าการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งติดตาม  
  และประเมินผล  เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์และการด�าเนินธุรกิจ 
  ของบริษัทฯ

 5. การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดให้ทุกฝ่ายของบริษัทฯ จัดท�าการประเมินความเส่ียงด้านการต่อต้านทุจริต     

  เพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันที่บริษัทฯ ได้ร่วมลง 
  นามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

  จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการติดตามผลส�าเร็จของการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการ 
  บริหารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ น�าไปสู่การก�ากับ 
  ดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

............................................
 ( นายประวัติ  กิติพงศ์ไพโรจน์ )

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)  
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ 
 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่การตรวจ
สอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร  
รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวมข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัทโปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด

(นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 15,831,852 36,037,635 13,282,458 33,283,828
     เงินลงทุนช่ัวคราว 7 82,421,271 83,846,405 82,421,271 83,846,405
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 45,770,254 45,785,725 42,609,807 43,926,514
     เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 0 0 10,183,444 9,000,000

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 144,023,377 165,669,765 148,496,980 170,056,747
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     เงินประกันผลงาน 18,365,827 15,299,200 18,365,828 15,299,200
     เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 10 2,457,464 2,494,159 2,449,980 3,849,970
     เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 11 3,387,900 2,938,153 2,640,000 2,640,000
     อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 12 460,000 460,000 460,000 460,000
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 9,868,009 9,294,304 8,721,990 8,803,226
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 2,928,222 2,579,809 3,265,294 2,050,434
     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 15 12,887,621 12,763,357 9,800,610 9,704,422
     เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 4,858,350 5,678,262 7,575,730 5,551,917
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
            ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 9,252,181 7,191,074 8,736,013 6,490,436
            เงินมัดจํา - เงินประกัน 441,658 307,445 391,574 301,361

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 73,907,232 68,005,763 71,407,019 64,150,966
รวมสินทรัพย์ 217,930,609 233,675,528 219,903,999 234,207,713

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่..................................... เม่ือวันที่...........................................

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

- 1 -
บริษัท  โปรเจค  แพลนนิ่ง  เซอร์วิส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

- 2 -

งบการเงินรวม (บาท)
สินทรัพย์

(ลงช่ือ)………………………..………………………………...….……………………………………………….กรรมการตามอํานาจ
                                     (    นายประสงค์  ธาราไชย     )                     (    นายธัช  ธงภักด์ิ     )
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
หนี้สินหมุนเวียน
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19 21,538,650 29,744,248 20,660,476 28,827,829
     ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
          ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 20 60,688 121,706 60,688 121,706

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,599,338 29,865,954 20,721,164 28,949,535
หนี้สินไม่หมุนเวียน
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 0 60,688 0 60,688
     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 24.2 23,287,914 24,112,272 23,176,757 23,936,632

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 23,287,914 24,172,960 23,176,757 23,997,320
     รวมหนี้สิน 44,887,252 54,038,914 43,897,921 52,946,855

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
     ทุนเรือนหุ้น
          ทุนจดทะเบียน
              หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

          ทุนที่ชําระแล้ว
              หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 48,312,106 48,312,106 48,312,106 48,312,106
     กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 127,922 (154,740) 127,922 (154,740)
     กําไรสะสม
          จัดสรรแล้ว 21 3,500,000 3,280,000 3,500,000 3,280,000
          ยังไม่ได้จัดสรร 21,801,085 28,293,804 24,066,050 29,823,492
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 173,741,113 179,731,170 176,006,078 181,260,858
     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (697,756) (94,556) 0 0

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 173,043,357 179,636,614 176,006,078 181,260,858
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 217,930,609 233,675,528 219,903,999 234,207,713

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท  โปรเจค  แพลนนิ่ง  เซอร์วิส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(ลงช่ือ)………………………..………………………………...….……………………………………………….กรรมการตามอํานาจ
                                     (    นายประสงค์  ธาราไชย     )                     (    นายธัช  ธงภักด์ิ     )

งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

2558 2557 2558 2557
รายได้จากการบริการ 234,216,253 263,652,940 218,349,211 256,346,073
ต้นทุนจากการบริการ (172,484,338) (178,196,330) (149,376,022) (171,403,039)
กําไรขั้นต้น 61,731,915 85,456,610 68,973,189 84,943,034
รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ 898,855 1,211,608 1,076,627 1,281,914
รายได้อื่น 3,808,247 1,945,760 4,404,036 2,572,519

รวมรายได้อื่น 4,707,102 3,157,368 5,480,663 3,854,433
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 66,439,017 88,613,978 74,453,852 88,797,467
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (62,194,907) (65,063,408) (60,132,047) (62,830,929)
ค่าใช้จ่ายอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 0 0 (1,399,990) (3,453,720)
หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมกิจการที่เก่ียวข้องกัน 0 0 (9,316,556) 0
โอนกลับค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (หน้ีสงสัยจะสูญ) - ลูกหน้ีการค้า 1,140,923 (1,140,923) 819,923 (819,923)

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 1,140,923 (1,140,923) (9,896,623) (4,273,643)
ต้นทุนทางการเงิน (7,008) (21,040) (7,008) (13,519)
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 413,053 598,782 0 0
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 5,791,078 22,987,389 4,418,174 21,679,376
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,006,196) (5,400,361) (188,939) (5,409,967)
กําไรสําหรับงวด 2,784,882 17,587,028 4,229,235 16,269,409
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
        กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ 282,662 (23,836) 282,662 (23,836)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้ 282,662 (23,836) 282,662 (23,836)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
        กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,338,740 0 2,232,864 0
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,338,740 0 2,232,864 0
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 2,621,402 (23,836) 2,515,526 (23,836)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,406,284 17,563,192 6,744,761 16,245,573

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,392,173 17,719,534 4,229,235 16,269,409
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (607,291) (132,506) 0 0

รวม 2,784,882 17,587,028 4,229,235 16,269,409

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,617,311 (23,836) 2,515,526 (23,836)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 4,091 0 0 0

รวม 2,621,402 (23,836) 2,515,526 (23,836)

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,009,484 17,695,698 6,744,761 16,245,573
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (603,200) (132,506) 0 0

รวม 5,406,284 17,563,192 6,744,761 16,245,573
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรต่อหุ้น - ส่วนของที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.008               0.044               0.011               0.041               
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ)………………………………............................................................ ……………………………………….กรรมการตามอํานาจ
                                              (    นายประสงค์  ธาราไชย     )                 (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

- 3 -
บริษัท  โปรเจค  แพลนน่ิง  เซอร์วิส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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  2558   

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,791,078 22,987,389 4,418,174 21,679,376
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ
          (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

รายได้เงินปันผล (1,009,813) (752,600) (1,009,813) (752,600)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว (2,044,253) (732,903) (2,044,253) (732,903)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 0 37,617 0 0 
(กําไร)ขาดทุนจากการตัดสินทรัพย์ 21,159 0 0 0 
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 1,546,519 1,676,831 1,345,369 1,547,571 
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายปีก่อน 1,561,140 0 1,121,509 0 
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 368,087 295,268 317,327 237,917 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,193,678 4,460,191 3,120,942 4,396,150 
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (1,140,923) 1,140,923 (819,923) 819,923 
หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 9,316,556 0 
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 7,008 21,040 7,008 13,520 
กําไรจากการโอนกลับประมาณการต้นทุนโครงการ (2,639,072) 0 (2,639,072) 0 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0 1,399,990 3,453,720 
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
        และกิจการร่วมค้า (413,053) (598,782) 0 0 

     กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
          ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 5,241,555 28,534,974 14,533,814 30,662,674
     สินทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 1,156,395 12,176,785 2,136,631 12,543,128
เงินประกันผลงาน (3,066,628) (881,291) (3,066,628) (881,291)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (134,213) 1,053,204 (90,213) 1,053,204

     สินทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (2,044,446) 12,348,698 (1,020,210) 12,715,041

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

- 6 -
บริษัท  โปรเจค  แพลนนิ่ง  เซอร์วิส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ)………………………………………………............................................……………………….กรรมการตามอํานาจ
                                (    นายประสงค์  ธาราไชย     )           (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558   

2558 2557 2558 2557
     หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น (5,566,526) 8,280,635 (5,528,282) 7,719,530 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน (1,094,610) (2,607,848) (1,089,735) (2,607,848)

     หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) (6,661,136) 5,672,787 (6,618,017) 5,111,682 
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน (3,464,027) 46,556,459 6,895,587 48,489,397 

จ่ายดอกเบ้ีย (7,008) (21,040) (7,008) (13,520)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (6,463,880) (8,964,159) (6,208,721) (8,743,325)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (9,934,915) 37,571,260 679,858 39,732,552 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรับจากเงินปันผล 1,009,813 752,600 1,009,813 752,600 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว (59,042,238) (101,566,805) (59,042,238) (101,566,805)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 62,864,951 88,370,048 62,864,951 88,370,048 
เงินให้กู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 (10,500,000) (4,000,000)
เงินฝากประจํามีภาระผูกพัน (124,264) (162,086) (96,186) (126,027)
เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 0 11,218 0 0 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,141,383) (1,101,701) (1,264,133) (810,344)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (716,500) (1,028,174) (1,532,188) (522,174)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 1,850,379 (14,724,900) (8,559,981) (17,902,702)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (121,706) (115,195) (121,706) (115,195)
เงินสดจ่ายปันผล (11,999,541) (15,999,848) (11,999,541) (15,999,848)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (12,121,247) (16,115,043) (12,121,247) (16,115,043)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (20,205,783) 6,731,317 (20,001,370) 5,714,807 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 36,037,635 29,306,318 33,283,828 27,569,021 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 15,831,852 36,037,635 13,282,458 33,283,828 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม  ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท  โปรเจค  แพลนนิ่ง  เซอร์วิส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ลงชื่อ)………………………………………………............................................……………………….กรรมการตามอํานาจ
                                (    นายประสงค์  ธาราไชย     )           (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

- 7 -

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

1.  ข้อมูลท่ัวไป
     1.1  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน

            2530 แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 มีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ท่ี 381/6 ซอยพระรามเก้า 58

            (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร

     1.2  บริษัทประกอบกิจการธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษา  รับให้คําปรึกษา  และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง   สําหรับงานก่อสร้าง

            แขนงต่าง ๆ รวมถึงโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

2.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
     2.1  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

            งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง

     รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 เร่ืองกําหนดรายการย่อที่ต้องมี

     ในงบการเงิน  พ.ศ. 2554  และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและ

     นําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

            งบการเงินของบริษัทจัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้น

     รายการท่ีเปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง

            การวัดมูลค่ายุติธรรม

            นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์

     และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

            บริษัทและบริษัทย่อยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม       กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่ม

     ผู้ประเมินมูลค่า  ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ  รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3  และ

     รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

            กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญอย่างสม่ําเสมอ หาก

     มีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรม   เช่น   ราคาจากนายหน้า   หรือการตั้งราคา   กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมิน

     หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า    รวมถึงการจัดระดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไป

     ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

            ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย 

            เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน  บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

     ทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้ 

       • ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน 

       • ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม  (เช่น ได้มาจากราคา)  ถ้าสินทรัพย์นั้น

หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

       • ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได้   (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)   

            หากข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน

     การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับ   ช้ันของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลท่ีอยู่ใน

     ระดับต่ําสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 

            บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการข้ึน 

     2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

            บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง   (ปรับปรุง  2557)  และฉบับใหม่ท่ีออกโดย

     สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐาน

     การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ระหว่างประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคํา  และคําศัพท์   การตคีวามและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้

     มาตรฐาน  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้  ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน

     ของบริษัทและบริษัทย่อย   อย่างไรก็ตาม   มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปล่ียนแปลง

     หลักการสําคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

            มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

     มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้กําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

            คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการ เลือก

            รับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกําไรขาดทุนก็ได้

     มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้

 - 2 -

(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม
                   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี   10   กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม   โดยใช้แทน

            เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  27  เร่ือง  งบการเงินรวม

            และงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานฉบับนี้เปล่ียนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอํานาจการควบคุม

            หรือไม่    กล่าวคือภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     ฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนได้

            หากตนมีสิทธิได้รับหรือหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อํานาจในการส่ังการ

            กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้     ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียง

            โดยรวม น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญนี้  ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวน

            ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือไม่    และจะต้องนําบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํา

            งบการเงินรวมบ้าง

                   การเปล่ียนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน
                   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

            ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใด ๆ ต้องพิจารณาว่าตนมี

            การควบคุมร่วม (Joint control)  กับผู้ลงทุนรายอ่ืนในกิจการน้ันหรือไม่  หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอ่ืน

            ในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการน้ันเป็นการร่วมการงาน  (Joint  arrangement)  หลังจากน้ันกิจการต้องใช้

            ดุลยพินิจในการกําหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น  การดําเนินงานร่วมกัน  (Joint  operation)   หรือการ

            ร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หาก

            เป็นการดําเนินงานร่วมกันให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนิน

            งานร่วมกันตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน     แต่หากเป็นการร่วมค้า    ให้กิจการรับรู้

            เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรืองบการเงินรวม (หากมี) และ

            รับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวธิีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

                   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
                   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการใน

            บริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม  รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

            จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม
                   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวกบั

            การวัดมูลค่ายุติธรรม  กล่าวคือ   หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐานท่ี

            เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้

            ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐาน การรายงานทางการเงินนี้

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

     บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน  เนื่องจากยังไม่มี

            การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งกําหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะ

            เวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
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(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง

ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรต่อหุ้น

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ฉบับท่ี 41 เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก

ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดําเนินงาน

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง

   กับกิจกรรมดําเนินงาน

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจให้แก่ผู้เช่า
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(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ือง

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สิน

   ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

   สภาพแวดล้อม

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 

   เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ํา

   และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี 

   ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เงินท่ีนําส่งรัฐ

     ผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่อ

            งบการเงินของบริษัท และคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ

(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

3.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
     3.1  ในการจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท  ซึ่งบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด  (มหาชน)

            มีอํานาจควบคุมในบริษัทเหล่านั้น  หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันแล้ว  โดยบริษัทได้นําบริษัทย่อย

            เข้ามาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีมีอํานาจควบคุม

     3.2  การตัดบัญชีระหว่างบริษัทในเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้น   โดยถือหลักการตัดบัญชีเป็นเงินลงทุนร้อยละ

            100 ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน  แสดงเป็นส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม

     3.3  งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้น     โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท    โปรเจค

            แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจํากัด

            ด้านลักษณะธุรกิจท่ีค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัทต่าง ๆ  ท่ีนํางบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

     3.4  งบการเงินรวมประกอบ ด้วยงบการเงินของบริษัท  โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่  และ

            งบการเงินบริษัทย่อย  ซึ่งบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)  เข้าถือหุ้นหรือมีอํานาจควบคุมอย่างเป็น

            สาระสําคัญในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าดังนี้

ความสัมพันธ์

2558 2557
     บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 99.99 99.99 ออกแบบ วางแผนและควบคุมการก่อสร้าง บริษัทย่อย

     บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 89.99 89.99 ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์และจัดแสดง บริษัทย่อย

          คอนซัลแทนท์ จํากัด      คอนเสิร์ต

     บริษัท สวอน แอนด์ 35.00 35.00 ออกแบบสถาปัตยกรรม งานตรวจสอบ บริษัทย่อย

          แมคคลาเรน จํากัด      โครงการ งานศึกษาโครงการและ

     อํานวยการก่อสร้าง 

     บริษัท บิลท์ เอเชีย จํากัด 10.00 10.00 ให้คําปรึกษา เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ออนไลน์ บริษัทย่อย

     ซึ่งสนับสนุนการมีเครือข่ายสังคม

     ออนไลน์รวมถึงบริหารการจัดการ

     ข้อมูลของลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
     กิจการร่วมค้า พีพีคิว 80.00 80.00 ออกแบบ วางแผนและควบคุมการก่อสร้าง กิจการร่วมค้า

     อาคารให้หน่วยราชการแห่งหน่ึง 
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อัตราการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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            บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
     ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการน้ัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงิน
     ผลตอบแทนของบริษัทงบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม   นับแต่วันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุม
     ส้ินสุดลง 
            การสูญเสียความควบคุม
            เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้
     เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น  กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจาก
     การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน      ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ียังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วย
     มูลค่ายุติธรรม  ณ  วันท่ีสูญเสียการควบคุม

            ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
            ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วย ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 
            บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญโดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย 
     ทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว 
            กิจการร่วมค้า พีพีคิว เป็นกิจการท่ีจัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาก่อสร้าง เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2552 จากการร่วมทุน
     กันระหว่างบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จํากัด และบริษัท วิศวกรและสถาปนิก
     ในสัดส่วนร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตามลําดับ 
4.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
     4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
            4.1.1  รายได้จากการให้บริการตามสัญญาท่ีระบุค่าบริการไว้อย่างแน่นอน  จะรับรู้รายได้ตามขั้นความสําเร็จของงาน 
                      เมื่อสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ  ขั้นความสําเร็จของงาน   คํานวณจากอัตราส่วนของต้นทุนบริการที่
                      เกิดขึ้นของงานท่ีเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณต้นทุนบริการท้ังส้ิน
            4.1.2  รายได้จากการให้บริการตามสัญญาท่ีไม่ระบุค่าบริการไว้อย่างแน่นอน รับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จส้ิน
            4.1.3  รายได้จากการขาย รับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าและโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว
            4.1.4  บริษัทรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง  เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงิน  ซึ่งถึงกําหนดรับคืน
     ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ําประกัน)

(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ
(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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     4.3  เงินลงทุนช่ัวคราว
            4.3.1  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม  บริษัทฯ  บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า  หลักทรัพย์
            ดังกล่าวไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จํานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของ จนกระท่ังจําหน่ายหลักทรัพย์ จึง
            บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในกําไรขาดทุน
            4.3.2  เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย    บริษัทฯ    ตัดบัญชี
            ส่วนเกิน/ส่วนต่ํากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซึ่งจํานวนท่ีตัดจําหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับ
            กับดอกเบี้ยรับ
                มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดท้าย
            ของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                บริษัทฯ  จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนดในงบกําไรขาดทุน
            เบ็ดเสร็จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

    บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
     4.4  ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น 
            ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะได้รับ หักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
            บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนี้ท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และอาศัยประสบการณ์
     ในการเก็บหนี้ท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์หรือพิจารณาจากอายุหนี้ท่ีค้างชําระ  หากค้างชําระเกินกว่า  365  วัน  มีนโยบายพิจารณา
     ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท้ังจํานวน
     4.5  สินค้าคงเหลือ
            สินค้าคงเหลือประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน)
     หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า  ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกี่ยวข้องกับ
     การซื้อสินค้านั้น  เช่น  ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซื้อสินค้า
            มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ  หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพ่ือให้ขายสินค้า
     นั้นได้และค่าใช้จ่ายในการขาย
            ค่าเผ่ือการลดมูลค่าบันทึกสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเส่ือมสภาพ
     4.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
            เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผ่ือ
     การด้อยค่า (ถ้ามี)
            เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)  
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(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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     4.7  เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
            เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า  แสดงด้วยวิธีราคาทุน  (Cost Method)  หักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า  (ถ้ามี)  ในงบการเงิน
     เฉพาะกิจการ  และแสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงินรวม
     4.8  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
            อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพ่ิมขึ้น
     ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือท้ังสองอย่าง  ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักดว้ยค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
     4.9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
            บริษัทบันทึกราคาสินทรัพย์ในราคาทุน   ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์   ต้นทุนร้ือถอน
     การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)
            การกําหนดค่าเส่ือมราคา  พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน  เมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ
            อาคารและอุปกรณ์  ตัดค่าเส่ือมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงันี้

จํานวนปี
อาคารสํานักงาน ส่วนปรับปรุงอาคาร 20
ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแต่งสํานักงาน เคร่ืองใช้สํานักงาน 

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5
     4.10  การด้อยค่าของสินทรัพย์
            บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เงินลงทุน ท่ีดินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
     ต่าง  ๆ  เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่า  สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า  โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  หากมีราคา
     ต่ํากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า        ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุน
     เบ็ดเสร็จ  และบริษัทจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า  ต่อเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่
     เป็นไปในทางท่ีลดลง
            มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
     และจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
     4.11  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
             สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน    แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการ
     ด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะตัดจําหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  ปี
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(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ
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     4.12  สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
              บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน    เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน
     ด้วยจํานวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน  ณ  วันท่ีเร่ิมต้นของสัญญา ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาจะถูก
     บันทึกตามงวดต่าง  ๆ  ตลอดอายุสัญญาเช่าการเงินตามยอดคงเหลือของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด
     4.13  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
              รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
              4.13.1  ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน
                         บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด เป็นค่าใช้จ่ายท้ังหมดในงวดน้ัน และ
             คํานวณภาษีเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 
              4.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
                         บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราว   ระหว่างราคาตามบัญชีของ
             สินทรัพย์และหนี้สินท่ี  ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น  โดยใช้อัตราภาษีท่ีมี
            ผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน
                        บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ 
            แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ใน
            จํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์
            จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้นั้น
                      บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันส้ินรอบระยะเวลา
            รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า   บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไร
            ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
                     บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทกึภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
            กับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
     4.14  ประมาณการหน้ีสิน 
             บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย
     หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มี
     ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  เพ่ือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ   หากบริษัท
     คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายท่ีจ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินท้ังหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน  บริษัทจะรับรู้รายจ่ายท่ี
     ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินท่ีเกี่ยวข้อง
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             ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป   ณ  วันท่ีใน
     งบแสดงฐานะการเงิน   ได้แก่   หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน   เป็นมูลค่าท่ีประมาณการโดยผู้เช่ียวชาญตามหลักคณิตศาสตร์
     ประกันภัยและผู้บริหารให้การรับรองการประมาณการในเรื่องนี้ค่อนข้างมีความไม่แน่นอน        อันเนื่องมาจากลักษณะของ
     โครงการท่ีมีระยะเวลายาว  ตามหมายเหตุข้อ 4.16.3  การประมาณการในเร่ืองอื่น ๆ  ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
     ของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
     4.15  ผลประโยชน์ของพนักงาน
            4.15.1  กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน
                      บริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้กําหนดการจ่ายสมทบไว้
     แล้ว  สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท  และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน
     ภายนอก    กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท   เงินจ่ายสมทบ
     กองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน
            4.15.2  โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP)
                      ภาระหนี้สินตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
     เบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น
            4.15.3  ผลประโยชน์พนักงาน
                        บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
     มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน       ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก
     คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้  (Projected  Unit Credit  Method)  ภายใต้สมมติฐาน
     เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตท่ีบริษัทกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม       สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ
     พนักงานสุทธิประจําปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนพนักงาน  และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน
     พนักงาน       การเปล่ียนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิใน
     ทุกปี บริษัทได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบัน
     สุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน     ในการประเมินอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม   บริษัท
     จะพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาล     ซึ่งจ่ายในสกุลเงินท่ีได้รับประโยชน์
     4.16  รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
             รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน ใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
             สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินและเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน
     โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
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5.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ
              ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
     ในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน
     และต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้    การใช้
     ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้
              สัญญาเช่า
              ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
     ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อย    ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ
     ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
              ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
              ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้    ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผ่ือหน้ี
     สงสัยจะสูญท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย   โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต  อายุของหนี้ท่ีคงค้างและ
     สภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น
             ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
              บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย    เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
     ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระสําคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
     ได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
              ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา
              ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
     มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์   และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
     เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น   นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจําเปน็ต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
     และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่าย
     บริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
              สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
              บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน
     ทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน
     จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จํานวน
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
     ช่วงเวลา

(ลงช่ือ)……………………………………..............................………………………………….กรรมการตามอํานาจ
(    นายประสงค์  ธาราไชย     )          (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

              ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน

              หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

     ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการน้ัน  เช่น อัตราคิดลด อัตรา

     การขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น

6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2558 2557 2558 2557

เงินสด 170,000 170,000 155,000 155,000 

เงินฝากกระแสรายวัน 50,477 66,618 18,477 34,618 

เงินฝากออมทรัพย์ 15,442,296 33,250,643 13,108,981 30,711,452 

เงินฝากประจํา 169,079 2,550,374 0 2,382,758 
รวม 15,831,852 36,037,635 13,282,458 33,283,828 

7.  เงินลงทุนช่ัวคราว

2558 2557 2558 2557

กองทุนเปิด-ตลาดเงิน 44,600,039 61,093,924 44,600,039 61,093,924 

หลักทรัพย์ในความต้องการ

      ของตลาด - เผ่ือขาย 17,868,584 22,945,906 17,868,584 22,945,906 

ตั๋วแลกเงิน 19,792,745 0 19,792,745 0 

หัก กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง

      จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 159,903 (193,425) 159,903 (193,425)
รวม 82,421,271 83,846,405 82,421,271 83,846,405 

(ลงช่ือ)……………………..........................................…………………………………………….กรรมการตามอํานาจ

 - 14 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )       (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

8.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

8.1  ลูกหนี้การค้า

-  บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 26.1.1 2,657,589 6,610,901 2,702,636 6,736,527 

-  อื่น ๆ 29,464,543 35,233,073 27,835,209 34,306,793 

รวม 32,122,132 41,843,974 30,537,845 41,043,320 

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

     -  ลูกหนี้การค้าอื่น (1,175,288) (2,316,211) (1,175,288) (1,995,211)

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 30,946,844 39,527,763 29,362,557 39,048,109 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

8.2  ลูกหนี้อื่น

     รายได้ค้างรับ 5,745,041 3,855,782 6,048,041 2,476,590 

     ตั๋วเงินรับ 2,138,968 892,528 2,138,968 892,528 

     เงินสํารองจ่าย 284,000 496,800 386,579 568,400 

     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 794,725 931,239 710,584 918,263 

     ลูกหนี้อื่น 1,907,364 81,613 9,766 22,624 

รวมลูกหนี้อื่น 10,870,098 6,257,962 9,293,938 4,878,405 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น 41,816,942 45,785,725 38,656,495 43,926,514 

(ลงช่ือ)……………………..........................................…………………………………………….กรรมการตามอํานาจ

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 - 15 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )       (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ยอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ท่ีค้างชําระได้ดังนี้

2558 2557 2558 2557

ในกําหนด 25,991,902 25,197,286 25,526,528 24,881,632 

อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 7,745,798 13,857,755 7,660,798 13,672,755 

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 1,239,344 624,250 205,431 624,250 

เกินกว่า 365 วัน 1,098,400 2,164,683 1,098,400 1,864,683 

36,075,444 41,843,974 34,491,157 41,043,320 

9.  เงินให้กู้ยืมบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 26.1.5 0 0 10,000,000 7,000,000 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน

       คอนซัลแทนท์ จํากัด 0 0 9,500,000 2,000,000 

รวม 0 0 19,500,000 9,000,000 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 (3,330,000) 0 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน

       คอนซัลแทนท์ จํากัด 0 0 (5,986,556) 0 

รวม 0 0 (9,316,556) 0 

เงินให้กู้ยืมบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 0 0 10,183,444 9,000,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจํานวน 19.50 ล้านบาท

      และ จํานวน 9 ล้านบาท ตามลําดับ ครบกําหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1-1.50 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน

ในปี 2558 บริษัทได้ประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน จํานวน 9.32 ล้านบาท โดยประมาณ

     จากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีบริษัทย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันส้ินงวด

      

งบการเงินรวม (บาท)

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )       (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลงช่ือ)……………………..........................................…………………………………………….กรรมการตามอํานาจ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

10.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
งบการเงินรวม (บาท)

2558 2557 2558 2557 2558 2557
บริษัทย่อย

     บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 99.99 99.99 0 0 3,453,720 3,453,720 
     บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน
          คอนซัลแทนท์ จํากัด 89.99 89.99 0 0 899,990 899,990 
     หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน
          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 (3,453,720) (3,453,720)
          บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน           
             คอนซัลแทนท์ จํากัด 0 0 (899,990) 0 

รวม 0 0 0 899,990 
บริษัทร่วม

     บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน
          (ประเทศไทย) จํากัด 35.00 35.00 2,457,464 2,494,159 2,449,980 2,449,980 
     บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด 10.00 10.00 0 0 500,000 500,000 
     หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน
     บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด 0 0 (500,000) 0 

รวม 2,457,464 2,494,159 2,449,980 2,949,980 
รวมท้ังส้ิน 2,457,464 2,494,159 2,449,980 3,849,970 
เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2556  บริษัทได้ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท  บิลค์ เอเชีย  จํากัด  จํานวน 50,000 หุ้น  (มูลคา่ท่ี

     ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จํานวนเงิน 0.50 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 แต่บริษัทได้แสดงไว้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
     เนื่องจากบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญ   โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการร่วมในบริษัทดังกล่าว    ภายหลังวันท่ีใน
     งบการเงิน บริษัทได้มีการยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับชําระคืนเงินให้กู้ยืม  ตามหมายเหตุ 16 จึงทําให้
     บริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในบริษัทร่วมดังกล่าวต่อไป 

ในปี 2557 บริษัทได้ประมาณการค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจํานวน 3.45 ล้านบาท โดยประมาณ
     จากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีบริษัทย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันส้ินงวด

ในปี 2558  บริษัทได้ประมาณการค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  จํานวน 0.90 ล้านบาท และ
     จํานวน 0.50 ล้านบาท ตามลําดับโดยประมาณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคงเหลืออยู่ ณ วันส้ินงวด

อัตราการถือหุ้นร้อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลงช่ือ)……………………………………….......................……………………………….กรรมการตามอํานาจ
(    นายประสงค์  ธาราไชย     )      (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

11.  เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
งบการเงินรวม (บาท)

2558 2557 2558 2557 2558 2557
     กิจการร่วมค้า พีพีคิว 80 80 3,387,900 2,938,153 2,640,000 2,640,000 

กิจการร่วมค้า  พีพีคิว  เป็นกิจการท่ีจัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาร่วมค้า เมื่อวันท่ี  20  มีนาคม  2552  จากการร่วมทุนกัน
     ระหว่างบริษัท  โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด  (มหาชน)  บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส  จํากัด  และบริษัท  วิศวกรและสถาปนิก ควิบิค 
     จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตามลําดับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจบริการการควบคุมงานก่อสร้าง
     อาคารให้หน่วยงานราชการแห่งหน่ึง

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ซึ่งบริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียโดยแสดง
     ตามสัดส่วน

 2558       บาท       2557
อัตราส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) 80 80 
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,578,920 4,139,878 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,814,277 1,814,858 
หนี้สินหมุนเวียน 3,005,296 3,016,583 

 2558       บาท       2557
รายได้จากการบริการ 7,387,790 5,826,455 
ต้นทุนจากการบริการ 6,574,521 5,060,148 
รายได้อื่น 9,002 5,105 
ค่าใช้จ่ายบริหาร 259,987 250,226 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 112,537 72,843 

12.  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2558 2557

ราคาทุน - ท่ีดิน 1,031,800 1,031,800 
(หัก)   ค่าเผ่ือการด้อยค่า (571,800) (571,800)
รวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 460,000 460,000 

(ลงช่ือ)……………………………………….......................……………………………….กรรมการตามอํานาจ
(    นายประสงค์  ธาราไชย     )      (    นายธชั  ธงภักดิ์     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 - 18 -

อัตราการถือหุ้นร้อยละ วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

2558 2557 2558 2557

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,173,993 3,470,347 4,162,815 2,630,627 

หัก ค่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ตัดจ่ายสะสม (2,245,771) (890,538) (897,521) (580,193)

รวม 2,928,222 2,579,809 3,265,294 2,050,434 

              บริษัทและบริษัทย่อยตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวน 0.40 

     ล้านบาท และ 0.29 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 0.32 ล้านบาท และ จํานวน 0.24 ล้านบาท ตามลําดับ)

15. เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน

2558 2557 2558 2557

      เงินฝากธนาคาร - ประจําท่ีมีภาระค้ําประกัน 12,887,621 12,763,357 9,800,610 9,704,422 

รวม 12,887,621 12,763,357 9,800,610 9,704,422 

             ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  และ 2557  บริษัทและบริษัทย่อยนําเงินฝากประจําท้ังจํานวน  ค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี

     ธนาคาร จํานวน 10.50 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 7.50 ล้านบาท) และค้ําประกันวงเงินการซื้อสินค้า-บัตรน้ํามัน

     จํานวน 1 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 18 และ 28.1 ตามลําดับ

16. เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นสัญญากู้ยืมเงิน จํานวน 9 ล้านบาท

     ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ครบกําหนดชําระคืนในปี 2561 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี จ่ายชําระบางส่วนในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี

     คร้ังเดียวภายในวันส้ินปี ส่วนท่ีเหลือชําระพร้อมกับการชําระเงินกู้หรือเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ี

     กู้ยืม บริษัทส่งตัวแทน 1 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทท่ีกู้ยืม  และสิทธิในการแปลงสภาพเงินกู้เป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่เกินร้อยละ 25

     ของหุ้นสามัญในบริษัทท่ีกู้ยืม  เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันเต็มจํานวนโดยกรรมการ 1 ท่านของบริษัทท่ีกู้ยืม และเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม

     2558 บริษัทรับจํานองท่ีดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ มูลค่า 6 ล้านบาท เพ่ือเป็นหลักประกันการกู้ยืมเพ่ิมเติม  

            ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้รับชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวท้ังจํานวนพร้อมดอกเบี้ยค้างรับตามสัญญา

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )         (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

 - 21 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

(ลงช่ือ)……………………………………......................………………………………….กรรมการตามอํานาจ
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี

2558 2557 2558 2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
     ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 0 38,685 0 38,685
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 100,000 0 0
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการค้า 0 0 0 0
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืม
     บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0 0 1,863,311 0
ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน 103,273 0 974,015 0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 114,360 114,360 114,360 114,360
ประมาณการขาดทุนต้นทุนโครงการ 0 527,814 0 527,814
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,652,025 4,813,672 4,635,352 4,787,327
ประมาณการค่าใช้จ่าย 18,000 80,000 18,000 80,000
ประมาณการหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,673 3,731 2,673 3,731

รวม 4,890,331 5,678,262 7,607,711 5,551,917
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
     ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (31,981) 0 (31,981) 0

รวม (31,981) 0 (31,981) 0
รวม 4,858,350 5,678,262 7,575,730 5,551,917

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558 และ 2557 สรุปได้ดังน้ี

2558 2557 2558 2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2,841,634 5,457,914 2,841,634 5,457,914
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล

แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว 164,562 (57,553) (2,652,695) (47,947)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 3,006,196 5,400,361 188,939 5,409,967
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม (บาท)

(ลงชื่อ)……………………………………….............................……………………………….กรรมการตามอํานาจ
(    นายประสงค์  ธาราไชย     )           (    นายธัช  ธงภักด์ิ     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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2558 2557 2558 2557
ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ

กําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม

             หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ

             ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 584,685 0 558,216 0 

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผลกําไรขาดทุน

             จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 70,666 (5,959) 70,666 (5,959)
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 655,351 (5,959) 628,882 (5,959)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้  สําหรับปี   สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม  2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังน้ี

2558 2557 2558 2557
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,791,078 22,987,389 4,418,174 21,679,376

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

คูณอัตราภาษี 1,158,216 4,597,478 883,635 4,335,875

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :

รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี (220,124) (150,520) (212,124) (150,520)

รายจ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้ 354,586 953,403 211,446 1,224,612

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่เคยบันทึกในปีก่อน (163,985) 0 (694,017) 0

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,676,552 0 0 0

อื่นๆ 200,951 0 0 0

รวม 1,847,980 802,883 (694,696) 1,074,092

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 3,006,196 5,400,361 188,939 5,409,967

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง 51.91% 23.49% 4.28% 24.95%

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )           (    นายธัช  ธงภักด์ิ     )
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลงช่ือ)……………………………………….............................……………………………….กรรมการตามอํานาจ
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18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  และ 2557  บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  จํานวน 33.50 ล้านบาท  (งบการเงิน

      เฉพาะกิจการ จํานวน 30.50 ล้านบาท)  คํ้าประกันโดยที่ดินและอาคาร และเงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน  ตามหมายเหตุ 13

      และ 15 ตามลําดับ

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

19.1 เจ้าหน้ีการค้า

     -  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    26.1.10 0 0 7,661 7,325 

     -  อื่น ๆ 2,210,862 1,455,809 1,745,697 1,095,940 

รวมเจ้าหน้ีการค้า 2,210,862 1,455,809 1,753,358 1,103,265 

19.2 เจ้าหน้ีอื่น

     -  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,889,384 6,097,823 4,998,176 5,622,670 

     -  เงินรับล่วงหน้า 10,707,594 14,840,213 10,567,857 14,840,213 

     -  อื่น ๆ 3,730,810 7,350,403 3,341,085 7,261,681 

รวมเจ้าหน้ีอื่น 19,327,788 28,288,439 18,907,118 27,724,564 
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 21,538,650 29,744,248 20,660,476 28,827,829 

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

              รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดังน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ยานพาหนะ 503,738 503,738 503,738 503,738 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (391,122) (290,374) (391,122) (290,374)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 112,616 213,364 112,616 213,364 

งบการเงินรวม (บาท)

(ลงชื่อ)……………………………………….............................……………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )           (    นายธัช  ธงภักด์ิ     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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              จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น ดังนี้ 

2558 2557 2558 2557

ภายใน 1 ปี 61,100 128,714 61,100 128,714 

เกิน 1 ปี  แต่ไม่เกิน  3  ปี 0 61,100 0 61,100 

61,100 189,814 61,100 189,814 

หัก  ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ

         สัญญาเช่าการเงิน (412) (7,420) (412) (7,420)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตาม

         สัญญาเช่าการเงิน 60,688 182,394 60,688 182,394 

              หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

2558 2557 2558 2557

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 60,688 182,394 60,688 182,394 

หกั  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี

         ครบกําหนดใน 1 ปี (60,688) (121,706) (60,688) (121,706)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 0 60,688 0 60,688 

21. สํารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

      ของกําไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารอง

      ตามกฎหมายดังกล่าวจะนําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้ 
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลงช่ือ)……………………….............…………............…………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )        (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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22. เงินปันผลจ่าย
      22.1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 1/2558  และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  เมื่อวันท่ี

               25 กุมภาพันธ์ 2558 และวันท่ี 24 เมษายน 2558 ตามลําดับ  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลา

               บัญชีปี 2557  ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.03 บาทต่อหุ้น  จํานวน 400 ล้านหุ้น  เป็นจํานวนเงิน 12 ล้านบาท  บริษัทจ่าย

               เงินปันผลแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558

      22.2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2557 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันท่ี 

               25 กุมภาพันธ์  2557 และวันท่ี 9 เมษายน 2557 ตามลําดับ  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลา

               บัญชีปี 2556  ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.04 บาทต่อหุ้น  จํานวน 400 ล้านหุ้น  เป็นจํานวนเงิน 16 ล้านบาท  บริษัทจ่าย

               เงินปันผลแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2557

23. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
      ค่าตอบแทนกรรมการ

                ตามรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558  กําหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ย

      ประชุมและค่าบําเหน็จกรรมการ  สําหรับปี  2558 เป็นจํานวนรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

      ค่าตอบแทนผู้บริหาร

                ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร     และ

      ให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี

      31 ธันวาคม  2558  และ  2557  จํานวน 25.44 ล้านบาท และจํานวน  30.28 ล้านบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน  23.68

      ล้านบาท  และจํานวน 28.35 ล้านบาท ตามลําดับ) 

24. ผลประโยชน์ของพนักงาน
     24.1  กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน

              บริษัทและพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530  และพระราช

     บัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2542 มอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้  โดยหักจากเงินเดือน

     พนักงานส่วนหนึ่ง  และบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง  และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบการที่กําหนด

            สําหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2558  และ  2557  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน

     จํานวน 4.27 ล้านบาท และจํานวน 4.12 ล้านบาท ตามลําดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 4.09 ล้านบาท และจํานวน 4.02

     ล้านบาท ตามลําดับ)
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(ลงช่ือ)……………………….............…………............…………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )        (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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     24.2  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

2558 2557 2558 2557
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์

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

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 3,193,678 4,460,191 3,120,942 4,396,150 

กําไรจากการประมาณตามหลักการ

        นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

             รับรู้ในงบกําไรขาดทุน

                เบ็ดเสร็จอ่ืน (2,923,425) 0 (2,791,081) 0 

จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,094,611) (2,607,848) (1,089,736) (2,607,848)

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์
        พนักงานปลายงวด 23,287,914 24,112,272 23,176,757 23,936,632 

2558 2557 2558 2557
ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 

        -  ต้นทุนบริการ 2,447,060 4,086,483 2,421,893 4,072,390 

        -  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 746,618 373,708 699,049 323,760 
3,193,678 4,460,191 3,120,942 4,396,150 

ในไตรมาส   1/2558   บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประมาณการผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

     จากผู้เช่ียวชาญข้ึนใหม่ ซึ่งจากผลการประมาณการใหม่ ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

     ประกันภัยเป็นจํานวนรวม  2.93 ล้านบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ  จํานวน  2.79  ล้าบาท)   โดยบริษัทและบริษัทย่อยบันทึกไว้ใน

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแล้วท้ังจํานวน
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งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลงช่ือ)……………………….............…………............…………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )        (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก)

2558 2557 2558 2557
อัตราคิดลด 3.62 4.11 3.62 4.11
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5 5 5 5
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ท่ัวไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551 (“TMO08”
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุ

     สมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี้

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง
อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2,073,515) 2,368,645 (2,049,868) 2,338,393 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,314,765 (2,069,135) 2,285,174 (2,045,501)
แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าวแต่ได้แสดง

      ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
              บริษัทแบ่งรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะด้วยรายการค่าใช้จ่ายท่ีสําคัญ สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2558 และ 2557
     ดังต่อไปนี้

2558 2557 2558 2557
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
     ของพนักงาน 180,251,758 199,030,917 171,738,745 191,610,205 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,942,484 4,094,380 1,662,695 3,910,648 
ค่าตอบแทนกรรมการ 560,000 880,000 560,000 880,000 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 25,438,799 30,278,374 23,680,246 28,351,345 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลงช่ือ)……………………….............…………............…………………………………….กรรมการตามอํานาจ
(    นายประสงค์  ธาราไชย     )        (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

26. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 ลําดับ  บุคคลหรือกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ นโยบายราคา

1 บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด บริษัทย่อย บริษัทให้เช่าและบริการธุรการท่ัวไป ในราคาตามที่ตกลงกัน 

บริษัทรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ตามราคาทุนไม่มีการ

   คิดกําไรระหว่างกัน

บริษัทให้กู้ยืมระยะส้ัน ดอกเบ้ียร้อยละ 1-1.5

2 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน บริษัทย่อย บริษัทให้เช่าและบริการธุรการท่ัวไป ในราคาตามที่ตกลงกัน 

        คอนซัลแทนท์ จํากัด บริษัทซื้อสินค้าและรับบริการ ใกล้เคียงกับลูกค้ารายอื่น

บริษัทให้กู้ยืมระยะส้ัน ดอกเบ้ียร้อยละ 1-1.5

บริษัทว่าจ้างให้บริการด้านสารสนเทศ ใกล้เคียงกับลูกค้ารายอื่น

3 บริษัท พงศ์ธีรธร จํากัด กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทเช่าห้องเพ่ืออบรมสัมมนา ในราคาที่ใกล้เคียงกับ

ราคาตลาด

4 กิจการร่วมค้า พีพีคิว กิจการร่วมค้า บริษัทรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ในราคาที่ใกล้เคียงกับ

ลูกค้ารายอื่น

บริษัทให้เช่าและบริการธุรการท่ัวไป ในราคาท่ีใกล้เคียงกับ

ราคาตลาด

5 บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด บริษัทร่วม บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท ในราคาท่ีได้รับเหมือน

     บิลค์ เอเชีย จํากัด ลูกค้ารายอื่น

บริษัทจ้างพัฒนาซอฟท์แวร์ ในราคาตามท่ีตกลงกัน 

บริษัทให้กู้ยืม ดอกเบ้ียร้อยละ 6

มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน
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(ลงช่ือ)………………………………..........…………....................…………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )        (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

      26.1  รายการและจํานวนเงินด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ

               บริษัทเป็นดังนี้

2558 2557 2558 2557

26.1.1  ลูกหนี้การค้า

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 45,047 125,626

          กิจการร่วมค้า พีพีคิว 2,657,589 2,421,160 2,657,589 2,421,160

รวม 2,657,589 2,421,160 2,702,636 2,546,786

26.1.2  ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ค่าเช่า

          กิจการร่วมค้า พีพีคิว 0 0 2,000 0

รวม 0 0 2,000 0

26.1.3  ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ค่าบริการอื่น

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 25,000 25,000

          บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จํากัด 0 0 18,000 18,000

          กิจการร่วมค้า พีพีคิว 33,200 15,800 33,200 15,800

รวม 33,200 15,800 76,200 58,800

26.1.4  ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 46,727 19,200

          บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซลัแทนท์ จํากัด 0 0 55,852 52,400

          บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด 90,000 0 90,000 0

รวม 90,000 0 192,579 71,600
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลงช่ือ)……………….......................……………………………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )         (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

1 มกราคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม  2558

26.1.5  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 7,000,000 3,000,000 0 10,000,000

          บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จํากัด 2,000,000 12,500,000 (5,000,000) 9,500,000

รวม 9,000,000 15,500,000 (5,000,000) 19,500,000

       หัก   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมกิจการท่ีเกี่ยวข้อง

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 (3,330,000) 0 (3,330,000)

          บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จํากัด 0 (5,986,556) 0 (5,986,556)

รวม 0 (9,316,556) 0 (9,316,556)

9,000,000 6,183,444 (5,000,000) 10,183,444

26.1.6  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

          บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด 9,000,000 0 0 9,000,000

รวม 9,000,000 0 0 9,000,000

2558 2557 2558 2557

26.1.7  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

          บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จํากัด 0 0 1,500,000 109,850

รวม 0 0 1,500,000 109,850

26.1.8  เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้า

           บริษัท พงศ์ธีรธร จํากัด 70,000 70,000 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000 70,000 70,000
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )         (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

(ลงช่ือ)……………….......................……………………………………………………….กรรมการตามอํานาจ
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2558 2557 2558 2557

26.1.9 ดอกเบี้ยค้างรับ

          บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด 1,080,000 540,000 1,080,000 540,000

รวม 1,080,000 540,000 1,080,000 540,000

26.1.10 เจ้าหนี้การค้า

           บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 7,661 7,325

รวม 0 0 7,661 7,325

26.1.11 เจ้าหนี้อื่น

          บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด 0 46,729 0 46,729

รวม 0 46,729 0 46,729

26.1.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

           บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จํากัด 0 0 438,438 136,000

           บริษัท พงศ์ธีรธร จํากัด 15,241 85,717 15,241 85,717

รวม 15,241 85,717 453,679 221,717

      26.2  รายการและจํานวนเงินด้านงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2558  และ  2557 กับบุคคลและ

               กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นดังนี้

2558 2557 2558 2557

26.2.1  รายได้ค่าท่ีปรึกษา

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 665,085 719,765

          กิจการร่วมค้า พีพีคิว 6,102,370 6,102,370 6,102,370 6,102,370

รวม 6,102,370 6,102,370 6,767,455 6,822,135
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลงช่ือ)……………….......................……………………………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )         (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)
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ISO 9001 Cert i f ied 
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2558 2557 2558 2557
26.2.2  รายได้ค่าล่วงเวลา 

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 41,653 59,045
รวม 0 0 41,653 59,045

26.2.3  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 480,000 480,000

          บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จํากัด 0 0 216,000 22,315

          กิจการร่วมค้า พีพีคิว 223,200 213,600 223,200 540,000
รวม 223,200 213,600 919,200 1,042,315

26.2.4  รายได้ดอกเบี้ยรับ

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 97,548 92,795

          บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จํากัด 0 0 117,733 22,315

          บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด 540,000 540,000 540,000 540,000
รวม 540,000 540,000 755,281 655,110

26.2.5  ต้นทุนบริการ

          บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 0 0 411,937 87,901
รวม 0 0 411,937 87,901

26.2.6  ค่าใช้จ่ายบริหาร 

          บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 0 0 2,590,500 2,057,500

คอนซัลแทนท์ จํากัด

          บริษัท พงศ์ธีรธร จํากัด 884,142 678,410 884,142 678,410

          บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด 514,019 747,664 514,019 747,664
รวม 1,398,161 1,426,074 3,988,661 3,483,574

งบการเงินรวม (บาท)

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )         (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลงช่ือ)……………….......................……………………………………………………….กรรมการตามอํานาจ
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

27. เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

               เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายรวมถึง  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท  ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนใน

      ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

2558 2557 2558 2557

เงินสด 170,000 170,000 155,000 155,000 

เงินฝากกระแสรายวัน 50,477 66,618 18,477 34,618 

เงินฝากออมทรัพย์ 15,442,296 33,250,643 13,108,981 30,711,452 

เงินฝากประจํา 169,079 2,550,374 0 2,382,758 

รวม 15,831,852 36,037,635 13,282,458 33,283,828 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน

      28.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีวงเงินการส่ังซื้อสินค้า-บัตรน้ํามัน จํานวน 1 ล้านบาท ค้ําประกันโดยเงินฝาก

               ประจําธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน ตามหมายเหตุ 15

      28.2  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2558  และ  2557  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  จํานวน  5.83

              ล้านบาท  และจํานวน  10.07 ล้านบาท  ตามลําดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ  จํานวน 5.67 ล้านบาท  และจํานวน 9.61

              ล้านบาท ตามลําดับ)

      28.3  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2558  และ 2557  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายชําระค่าบริการตามสัญญาบริการ

               จํานวน 4.49 ล้านบาท  และจํานวน 2.98 ล้านบาท  ตามลําดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ  จํานวน 3.91 ล้านบาท  และ

               จํานวน 2.94 ล้านบาท  ตามลําดับ)  

      28.4  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2558  และ 2557  บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันสัญญางาน 

               จํานวน  3.35  ล้านบาท  และจํานวน  2.87  ล้านบาท  ตามลําดับ  ค้ําประกันโดยที่ดินและอาคาร ตามหมายเหตุ 13

29. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

               บริษัทและบริษัทย่อยประกอบกิจการให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม  งานออกแบบโครงการ และคอนเทนต์เกี่ยวกับ

      งานเทคโนโลยี และการจัดงานแสดงคอนเสริต์ บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว

      จึงไม่มีข้อมูลจําแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผย

      

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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(ลงช่ือ)……………….......................……………………………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )         (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

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

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน

     30.1  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย

              ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด  ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการท่ีปรับขึ้นลง

     ตามอัตราตลาด และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

     30.2  ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

              ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติข้อกําหนดในสัญญาอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารมีการบริหาร

     จัดการธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยใช้นโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามส่วนงานท่ีทําเสร็จและเมื่อส่งมอบผลงาน   ฝ่ายบริหารใช้

     นโยบายในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกค้า  โดยการกําหนดวงเงินการให้สินเช่ือและตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติ

     ตามสัญญา

     30.3  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

              สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบด้วย  เงินสด  เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า  ตั๋วเงินรับและ

     ตั๋วสัญญาใช้เงิน  หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  ประกอบด้วย  เงินเบิกเกินบัญชี  เจ้าหนี้การค้าและหน้ีสินตาม

     สัญญาเช่าการเงิน

              ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน         มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

     โดยประมาณ

31. การบริหารจัดการทุน

              วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย  คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม

      และการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  และ  2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.26 0.30 0.25 0.29
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(ลงช่ือ)……………….......................……………………………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )         (    นายธัช  ธงภักดิ์     )

งบการเงินรวม (บาท) 
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32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 ได้มีมติเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

      ประจําปี 2559 ดังนี้

ก)  อนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลจากกําไรสุทธิของปี 2558 และกําไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาท เป็นจํานวนเงิน

     ท้ังส้ิน 22.24 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 5 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล  (หุ้นสามัญจํานวน 80

     ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)  คิดเป็นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท  และเงินสดปันผลจํานวน 2.24 ล้านบาท  ในวันท่ี 19

     พฤษภาคม 2559

ข)  ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี   2559   เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

     หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 ("PPS-W1") จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ  (รวมท้ังผู้ถือหุ้น

     ท่ีได้รับหุ้นปันผล) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นี้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดย

     ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย  มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้น  โดยมีราคาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ

     0.40 บาทต่อหุ้น

ค)  อนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  100,000,000 บาท  (หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)

     เป็น  180,000,000  บาท  (หุ้นสามัญ  720,000,000  หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  0.25  บาท)   โดยหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จํานวน

     ไม่เกิน  80,000,000  หุ้น  ใช้เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ  ก)  และหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จํานวนไม่เกิน

     240,000,000 หุ้น ใช้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 ("PPS-W1")

33. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559
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(ลงช่ือ)……………….......................……………………………………………………….กรรมการตามอํานาจ

(    นายประสงค์  ธาราไชย     )         (    นายธัช  ธงภักดิ์     )
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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 2556 – ปี 2558

งบตรวจสอบ  :  งวดบัญชีปี 2556  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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 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  

งบตรวจสอบ  :  งวดบัญชีปี 2558  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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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 ตารางสรุปฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงาน (งบการเงินรวม)

 สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29.31 13.18% 36.04 15.42% 15.83 7.26%

เงินลงทุนชั่วคราว 69.95 31.45% 83.85 35.88% 82.42 37.82%

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 55.42 24.91% 39.52 16.91% 34.90 16.01%

ลูกหนี้การค้า 56.59 25.44% 41.84 17.90% 36.07 16.55%

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.18) (0.53%) (2.32) (0.99%) (1.17) (0.54%)

ลูกหนี้อื่น 3.69 1.66% 6.26 2.68% 10.87 4.99%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 158.36 71.19% 165.67 70.90% 144.02 66.09%

เงินประกันผลงาน 14.42 6.48% 15.30 6.55% 18.36 8.42%

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 2.34 1.05% 2.49 1.07% 2.46 1.13%

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 2.49 1.12% 2.94 1.26% 3.39 1.56%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.46 0.21% 0.46 0.20% 0.46 0.21%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9.92 4.46% 9.29 3.98% 9.87 4.53%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.85 0.83% 2.58 1.10% 2.93 1.34%

เงินฝากประจ�าธนาคารท่ีมีภาระค�้าประกัน 12.60 5.67% 12.76 5.46% 12.89 5.91%

เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 9.00 4.05% 9.00 3.85% 9.00 4.13%

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5.61 2.52% 5.68 2.43% 4.86 2.23%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.39 2.42% 7.51 3.21% 9.69 4.45%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64.08 28.81% 68.01 29.10% 73.91 33.91%

รวมสินทรัพย์ 222.44 100.00% 233.68 100.00% 217.93 100.00%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21.46 9.65% 29.75 12.73% 21.54 9.88%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0.12 0.05% 0.12 0.05% 0.06 0.03%

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 0.35 0.16% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 21.93 9.86% 29.87 12.78% 21.60 9.91%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.18 0.08% 0.06 0.03% 0.00 0.00%

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 22.26 10.01% 24.11 10.32% 23.28 10.68%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22.44 10.09% 24.17 10.34% 23.28 10.68%

รวมหนี้สิน 44.37 19.95% 54.04 23.13% 44.88 20.59%

ทุนจดทะเบียน 100.00 44.96% 100.00 42.79% 100.00 45.89%

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100.00 44.96% 100.00 42.79% 100.00 45.89%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 48.31 21.72% 48.31 20.67% 48.31 22.17%

ก�าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (0.13) (0.06%) (0.15) (0.06%) 0.13 0.06%

ก�าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว 2.28 1.03% 3.28 1.40% 3.50 1.61%

ยังไม่ได้จัดสรร 27.57 12.39% 28.29 12.11% 21.80 10.00%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 178.03 80.04% 179.73 76.91% 173.74 79.72%

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.04 0.02% (0.09) (0.04%) (0.69) (0.32%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 178.07 80.05% 179.64 76.87% 173.05 79.41%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 222.44 100.00% 233.68 100.00% 217.93 100.00%
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

 สรุปรายการงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จาการขายและบริการ 291.10 100.00% 263.65 100.00% 234.22 100.00%

รายได้จากการบริการ 290.26 99.71% 263.65 100.00% 234.22 100.00%

รายได้จากการขาย 0.84 0.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ต้นทุนขายและบริการ 198.12 68.06% 178.20 67.59% 172.48 73.64%

ต้นทุนจากการบริการ 197.55 67.86% 178.20 67.59% 172.48 73.64%

ต้นทุนจากการขาย 0.57 0.20% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ก�าไรขั้นต้น 92.98 31.94% 85.45 32.41% 61.74 26.36%

รายได้อื่น 2.69 0.92% 3.16 1.20% 4.71 2.01%

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 95.67 32.86% 88.61 33.61% 66.45 28.37%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 68.64 23.58% 66.20 25.11% 61.07 26.07%

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (0.87) (0.30%) (0.60) (0.23%) (0.41) (0.18%)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 26.16 8.99% 23.01 8.73% 5.79 2.47%

ต้นทุนทางการเงิน 0.05 0.02% 0.02 0.01% 0.00 0.00%

ก�าไรก่อนภาษี 26.11 8.97% 22.99 8.72% 5.79 2.47%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 6.84 2.35% 5.40 2.05% 3.01 1.29%

ก�าไรส�าหรับปี 19.26 6.62% 17.59 6.67% 2.78 1.19%

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (0.13) (0.04%) (0.02) (0.01%) 2.62 1.12%

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 19.13 6.57% 17.57 6.66% 5.40 2.31%

การแบ่งปันก�าไรส�าหรับปี       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 19.33 6.64% 17.72 6.72% 3.39 1.45%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม (0.06) (0.02%) (0.13) (0.05%) (0.61) (0.26%)

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 19.19 6.59% 17.70 6.71% 6.01 2.57%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม (0.06) (0.02%) (0.13) (0.05%) (0.61) (0.26%)

ก�าไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุ้น) 0.048  0.044  0.008  

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 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 26.10 22.99 5.79

รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 13.92 5.54 (0.55)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 40.02 28.53 5.24

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (1.96) 12.19 1.16

เงินประกันผลงาน (1.78) (0.89) (3.07)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.53) 1.05 (0.13)

สินทรัพย์จากการด�าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (4.27) 12.35 (2.04)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (1.36) 8.29 (5.57)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (2.62) (2.61) (1.09)

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) (3.98) 5.68 (6.66)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด�าเนินงาน 31.77 46.56 (3.46)

จ่ายดอกเบี้ย (0.05) (0.03) 0.00

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (8.24) (8.96) (6.46)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน 23.48 37.57 (9.92)

เงินสดรับจากเงินปันผล 0.19 0.75 1.01

เงินสดจ่ายจากการลงทุนช่ัวคราว (100.08) (101.57) (59.05)

เงินสดรับจากการลงทุนช่ัวคราว 50.38 88.37 62.86

เงินฝากประจ�ามีภาระผูกพัน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 16.66 (0.17) (0.12)

เงินสดจ่ายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (2.95) 0.00 0.00

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 0.56 0.02 0.00

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1.71) (1.10) (2.14)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.45) (1.02) (0.72)

เงินให้กู้ระยะยาว (9.00) 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (47.40) (14.72) 1.84

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง) (0.77) 0.00 0.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (0.11) (0.12) (0.13)

จ่ายเงินปันผล (12.00) (16.00) (12.00)

เงินสดรับ(จ่าย)จากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม 0.10 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (12.78) (16.12) (12.13)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (36.70) 6.73 (20.21)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 66.01 29.31 36.04

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 29.31 36.04 15.83

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 66.01 29.31 36.04 
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ตรวจสอบแล้ว

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)     

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 7.22 5.55 6.67

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.09 1.45 0.00

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 5.28 5.55 6.01

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 68 65 60

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า เท่า 9.51 6.96 6.73

ระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหน้ีการค้า วัน 38 52 54

Cash cycle วัน 30 13 6

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร  (Profitability ratio)     

อัตราก�าไรขั้นต้น % 31.94% 32.41% 26.36%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 8.99% 8.73% 2.47%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร % 89.77% 163.28% 0.00%

อัตราก�าไรสุทธิ % 6.58% 6.64% 1.42%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 11.08% 9.91% 1.92%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  (Efficiency ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 8.89% 7.77% 1.50%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 26.93% 26.83% 7.48%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.34 1.17 1.06

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio)     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.25 0.30 0.26

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 584.58 2,149.50 0.00

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (cash basis) เท่า 1.54 2.06 (0.66)

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 75.08% 78.59% 554.75%

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

 สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 224.92 100.00% 234.21 100.00% 219.90 100.00%

หนี้สินรวม 43.90 19.52% 52.95 22.61% 43.90 19.96%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 181.02 80.48% 181.26 77.39% 176.01 80.04%

รายได้รวม 284.76 100.00% 256.35 100.00% 218.35 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 22.46 7.89% 16.27 6.35% 4.23 1.94%
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อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 7.41 5.87 7.17 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.24 0.29 0.25

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 10.32% 7.09% 1.86%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 12.77% 8.98% 2.37%

บริษัท  พีพีเอส  ดีไซน  จ�ากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 6.56 100.00% 8.36 100.00% 7.90 100.00%

หนี้สินรวม 4.87 74.18% 8.08 96.65% 11.23 142.15%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1.69 25.82% 0.28 3.35% (3.33) (42.15%)

รายได้รวม  6.50 100.00% 7.59 100.00% 4.48 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี (1.80) (27.73%) (1.42) (18.71%) (3.67) (81.92%)

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.61 0.51 0.35 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.88 28.86 (3.37)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (28.89%) (19.03%) (45.14%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (69.36%) (144.16%) 240.66%

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 1.85 100.00% 1.51 100.00% 3.91 100.00%

หนี้สินรวม 1.43 77.09% 2.42 160.27% 9.90 253.20%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.42 22.91% (0.91) (60.27%) (5.99) (153.20%)

รายได้รวม 3.01 100.00% 2.99 100.00% 4.65 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี (0.58) (19.15%) (1.33) (44.49%) (5.12) (110.11%)

หมายเหตุ : บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จ�ากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 4  มกราคม  2556 และรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.04 0.40 0.25

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 3.40 (2.66) (1.65)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (31.35%) (79.17%) (188.93%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (138.10%) 542.86% 148.41%
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ค�าอธิบาย 
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ผลการด�าเนินงาน
(ก) ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯด�าเนินธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษาส�าหรับการให้ค�าปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Manage-

ment Service) ส�าหรับโครงการก่อสร้างแขนงต่างๆ โดยลักษณะการให้บริการจะเป็นการท�าสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็น
สัญญาระยะยาว 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 เพื่อต่อยอดงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง อาทิ งานออกแบบ   
การออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทฯเริ่มรับรู้
รายได้จากการขยายธุรกิจได้แล้วบางส่วน นอกจากน้ัน บริษัทย่อยได้รับงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่บริษัทย่อยได้ด�าเนิน
งานในธุรกิจใหม่เป็นผลให้ ในปี 2556-2558  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 293.79  ล้านบาท ในปี 2556  266.81  ล้านบาท  
ในปี 2557 และ 238.93  ล้านบาท ในปี 2558  ตามล�าดับ รายได้รวมของบริษัทฯลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ สภาวะ
การแข่งขันด้านราคาของตลาดอย่างรุนแรง และปัญหาการขาดช่วงของรอยต่อของงานที่สูงกว่าปกติ โดยในช่วงปลายปีบริษัทฯได้รับงาน
โครงการขนาดใหญ่ในภาคเอกชนซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้นโครงการ ซ่ึงยังไม่สามารถมีการรับรู้รายได้อย่างเต็มที่

ส�าหรับก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)  ในปี 2556 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 19.33 ล้านบาท  ในปี 2557 จ�านวน 17.72  
ล้านบาท และในปี 2558 จ�านวน 3.39 ล้านบาท ตามล�าดับ สาเหตุที่บริษัทฯมีก�าไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไป 
ตามคาดหมายโดยเฉพาะงานในภาครัฐ ส่งผลให้มีรายได้ไม่ต่อเน่ือง ประกอบกับสภาวะการแข่งขันด้านราคายังคงมีอยู่และเป็นไปอย่าง
รุนแรง และบริษัทลูกที่ท�าธุรกิจสารสนเทศยังนับเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจท�าให้ลูกค้ายังไม่เชื่อมั่นท�าให้ยังไม่สามารถมีรายได้
และก�าไรตามเป้าหมาย ผลทั้งหมดนี้สะสมรวมกันส่งผลให้ก�าไรสุทธิรวมลดลง 

 
(ข) การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
รายได้
รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการค�าปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบาย

ทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสัญญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในข้อ (ก)
โดยในงวดบัญชีปี 2556-2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ  293.79 ล้านบาท , 266.81 ล้านบาท และ  238.92  

ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการบริการ 290.26 98.80% 263.65 98.82% 234.22 98.03%

รายได้จากการขาย 0.84 0.28% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

รายได้อื่น 2.69 0.92% 3.16 1.18% 4.71 1.97%

รายได้รวม 293.79 100.00% 266.81 100.00% 238.93 100.00%
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รายได้จากการบริการ
งวดบัญชีปี 2556–2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ  290.26 ล้านบาท 263.65 ล้านบาท และ 234.22 

ล้านบาท ตามล�าดับในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 234.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นมูลค่า 29.43 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 11.16%  ประกอบด้วยรายได้จากการบริการควบคุมงานและบริหารโครงการ  ปี 2558 เป็นรายได้ที่ได้รับจากโครงการ
ใหม่ที่เริ่มในปี 2558 จ�านวน 40 โครงการ คิดเป็นรายได้ 59.74 ล้านบาท รายได้จากโครงการต่อเน่ืองจากปีก่อนจ�านวน 38 โครงการ 
คิดเป็นรายได้ 161.87 ล้านบาท รายได้จากการเข้าท�าธุรกิจใหม่มีการจัดแสดง 2 รายการ คิดเป็นรายได้ 12.10  ล้านบาท และรายได้
จากการสนับสนุนรายการในธุรกิจสื่อดิจิตอลและงานมีเดีย 0.51 ล้านบาท

สาเหตุที่บริษัทฯมีรายได้รวมลดลง เป็นเพราะยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา และความต่อเนื่องของรายได้ที่มีผลจาก
รอยต่อระหว่างโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปลายปีเนื่องจากมีการเริ่มต้นของโครงการขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ดี โครงการดัง
กล่าวยังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นท�าให้ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้มากนัก  ส�าหรับรายได้จากงานด้านออกแบบโครงการยังคงเป็นไปอย่าง
ยากล�าบากในสภาวะการแข่งขันด้านราคาในประเทศซึ่งเป็นไปอย่างรุนแรง  ทั้งนี้บริษัทฯมีกลยุทธ์ในการออกไปหางานในโซนแอฟริกา 
ตะวันออก และประชาคมอาเซียน  อย่างไรก็ตามแม้ตลาดใหม่ดังกล่าวจะมีสภาวะการแข่งขันด้านค่าบริการที่ไม่รุนแรงแต่ปริมาณงานยัง
คงมีไม่มากเมื่อเทียบกับงานภายในประเทศ ส�าหรับธุรกิจการจัดแสดง รายได้ยังไม่เป็นท่ีประสบผลส�าเร็จตามที่บริษัทฯคาดหวัง การหาการ
สนับสนุน (Sponsor) ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวเป็นไปอย่างยากล�าบาก รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในวงการ ท�าให้ผู้สนับสนุน
ยังไม่เชื่อมั่นเท่าที่ควร  ในด้านธุรกิจสื่อดิจิตอลในปี 2558 ก็ยังไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด  ท�าให้มีสัดส่วนของรายได้ที่ไม่มากนัก 

โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในงวด และจ�านวนโครงการท่ีให้บริการและรับรู้รายได้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2556–2558 ได้ดังน้ี

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท
จ�านวน
โครงการ

ล้านบาท
จ�านวน
โครงการ

ล้านบาท
จ�านวน
โครงการ

1.รายได้จากโครงการต่อเนื่อง 186.20 46 223.46 51 161.87 38

2.รายได้จากโครงการใหม่ 104.06 43 40.09 31 59.74 40

3  รายได้การจัดแสดง 
    และสื่อ / มีเดีย

0.00 0.00 12.61

รวมรายได้จากการบริการ 290.26 89 263.65 82 234.22 78

รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีปี  

2556-2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 2.69 ล้านบาท 3.16 ล้านบาท และ 4.71 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งน้ีรายได้อ่ืนใน
ปี 2558 ประกอบไปด้วยรายการหลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จ�านวน 1.08 ล้านบาท ก�าไรจากการขายหน่วยลงทุน จ�านวน 2.04 
ล้านบาท และเงินปันผลในหน่วยลงทุน 1.01 ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนจากการบริการ และก�าไรขั้นต้น
ต้นทุนจากการบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 

ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนตามจ�านวนพนักงาน
ที่เข้าท�างานจริงแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการที่เหลือ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ของโครงการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น ส�าหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ในกรณี
ที่จ�าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก

ในงวดบัญชีปี 2556-2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 197.55 ล้านบาท 178.20 ล้านบาท และ 172.48  
ล้านบาท ตามล�าดับ หรือ คิดเป็นสัดส่วน 67.86%  67.59% และ 73.64% ตามล�าดับ ของรายได้จากการบริการ

ต้นทุนบริการที่สูงขึ้นในทิศทางที่สูงกว่า การลดลงของรายได้ ส่วนหน่ึงมาจากการจัดการแสดงมีรายได้ที่ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ส่งผล
ให้การประกอบการจัดการแสดงมีผลขาดทุน  อย่างไรก็ดีในการจัดการแสดงสองรายการในปี 2558 สามารถถือเป็นผลงานที่สามารถน�า
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ไปอ้างอิงได้ในอนาคต นอกจากน้ันบริษัทฯยังคงมีต้นทุนในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่เป็นก�าลังหลักในการก่อให้เกิดรายได้และรักษา
ความสามารถในการรับงานในอนาคต

ในงวดบัญชีปี 2556-2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 92.98 ล้านบาท 85.45 ล้านบาท และ 61.74 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น 31.94% 32.41% และ 26.36% ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน   อันเป็นผลมาจากการจัดการแสดงที่รายได้ไม่พอกับค่า
ใช้จ่ายและการหาผู้สนับสนุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายส�านักงาน รวมถึงผู้บริหาร และค่า

ใช้จ่ายในการบริหารอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง ของผู้บริหาร และพนักงาน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชีปี 2556-2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 68.64 
ล้านบาท และ 65.06 ล้านบาท ตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 62.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2.87 ล้านบาทหรือ
ลดลง 4.41% อันเป็นผลจากการบริหารค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับการประมาณการรายได้ที่มีแนวโน้มลดลง

ค่าใช้จ่ายอื่น
 ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น–หน้ีสงสัยจะสูญ จ�านวน 1.14  ล้านบาท  หรือ 0.43% ของรายได้ การบันทึก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การค้า 3 ราย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ติดตาม
การช�าระคืนจากลูกหนี้การค้าทั้ง 3 ราย ครบถ้วน อันเป็นผลจากการด�าเนินงานด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการที่เหมาะสม

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ

งวดปี 2556 2557 2558

ก�าไรสุทธิ 19.33 17.72 3.39

อัตราก�าไรสุทธิ 6.62% 6.64% 1.42%

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 174.45 178.85 176.34

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 11.08% 9.91% 1.92%

เงินปันผลจ่าย 16.00 12.00 22.24

อัตราการจ่ายเงินปันผล 88.02% 71.77% 554.72%

 
ในงวดบัญชีปี 2556-2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 19.33 ล้านบาท 

และ 17.72  ล้านบาท  และ โดยที่บริษัทฯมีอัตราก�าไรสุทธิ 6.58% และ 6.64% ของรายได้รวม ตามล�าดับ
ส�าหรับงวดปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 3.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 

ก�าไรสุทธิ 1.42% ลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการด�าเนินงานในธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯเริ่มต้นเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของตลาด ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556-2557 เท่ากับ 11.08% และ 9.91% ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ

มีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 174.45 ล้านบาท และ 178.85 ล้านบาท ตามล�าดับ
ส�าหรับงวดปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 1.92% ลดลงจากปีก่อนหน้า 7.99% โดยมีส่วนของผู้ถือ

หุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 173.74 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 
เนื่องจากก�าไรสุทธิที่ลดลงจ�านวน 14.33 ล้านบาท หรือลดลง 80.87%  
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ฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 222.44 ล้านบาท 233.68 ล้านบาท และ 217.93 

ล้านบาท ตามล�าดับ สินทรัพย์รวมในปี 2558 ลดลงจากปีก่อนหน้า 15.75 ล้านบาท หรือลดลง 6.74%ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่า 20.21 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 4.62 ล้านบาท เป็นต้น

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2558  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 29.31 ล้าน

บาท 36.04 ล้านบาท และ 15.83 ล้านบาท ตามล�าดับ เงินสดส่วนใหญ่จะเป็นรายการเงินสดย่อยและเงินส�ารองจ่ายในแต่ละโครงการ
จ�านวน 5,000 - 25,000 บาทต่อโครงการ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นเงินฝากธนาคาร ทั้งในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน  
และบัญชีเงินฝากประจ�า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 15.83 ล้านบาท ลดลงจาก 
ปีก่อนหน้าจ�านวน 20.21 ล้านบาท หรือลดลง 56.08% เน่ืองจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหาร 
การจัดเก็บลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่รายได้ของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงการจ่ายช�าระหน้ีเป็นไปตามก�าหนด ส่งผลให้ภาระ
หนี้ของบริษัทฯลดลงจากปีก่อน เช่นกัน

 
 ลูกหนี้การค้า ลูกหน้ีอื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

               (หน่วย : ล้านบาท)

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 23.04 25.20 25.99

อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 30.40 13.86 7.75

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 1.41 0.62 1.24

อายุระหว่าง 181 - 365 วัน 0.65 0.00 0.00

เกินกว่า 365 วัน 1.10 2.17 1.10

รวม 56.60 41.85 36.08

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.18) (2.32) (1.18)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 55.42 39.53 34.90

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเกิดจากบริษัทฯมีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 วันนับจากวันส่งใบแจ้งหนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ  มีขั้นตอนการด�าเนินการที่มีก�าหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น ก�าหนดวันวางบิล 
ก�าหนดวันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก�าหนด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีการค้า-สุทธิ เท่ากับ 55.42 ล้านบาท และ 39.53 
ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2558 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าจ�านวน 34.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 4.63 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก
การเรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้น รวมถึงการเร่งรัดติดตามหนี้ที่คาดว่าจะสูญในปี 2557 สามารถติดตามกลับมาช�าระหนี้ได้ครบทั้งจ�านวน  
ประกอบกับลูกหนี้การค้าของบริษัทฯมียอดลดลงจากปีก่อน ด้วยสาเหตุจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย โครงการหลายโครงการ
ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการขนาดใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้  
หรือพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 365 วัน บริษัทฯจะพิจารณาค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ�านวน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีการค้าที่มีอายุเกิน 365 วัน จ�านวนที่ลดลง 1.14 ล้านบาท เกิดจาก
ลูกหน้ีการค้า 3 รายที่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ติดตามและได้รับการช�าระคืนจากลูกหนี้การ
ค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว

   ทั้งนี้สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหน้ีที่ค้างช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 ตามตารางข้างต้น



168  •  รายงานประจ�าปี 2558

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

 เงินประกันผลงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจ�านวน 14.42 ล้านบาท 15.30 ล้านบาท 

ตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการ  ก�าหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แต่จะมีเฉพาะบาง
โครงการที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูงและงานราชการ เช่น โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงิน
ของ ร.ฟ.ม เป็นต้น เจ้าของโครงการจะหักจากรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหน้ี โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 % ของมูลค่า
งานตามสัญญา ระยะเวลารับประกันผลงานเฉลี่ย 1 ปีนับจากส่งมอบงาน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานเท่ากับ 18.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเนื่องจาก
ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องหักเงินประกันผลงานจากยอดรายได้ที่บริษัทฯเรียกเก็บ

 
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.92 ล้านบาท  

และ 9.29 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  อาคารส�านักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร 
เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งส�านักงาน อุปกรณ์ และยานพาหนะ เป็นต้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้า เนื่องจากบริษัทฯมีได้ลงทุนเพิ่มในส่วนการปรับปรุงขยายพื้นที่ส�านักงานเพื่อรองรับพนักงานบางส่วนตามแผนการขยายธุรกิจของ
บริษัท การลงทุนในหมวดอุปกรณ์ส�านักงาน อุปกรณ์งานผลิต และการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเป็นปกติ เป็นผลให้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวนเล็กน้อย

 เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประจ�าที่มีภาระค�้าประกันเท่ากับ 12.60 ล้านบาท  

และ 12.76 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกันเท่ากับ 12.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน

แหล่งท่ีมาของเงินทุน
 หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 44.37 ล้านบาท 54.04 ล้านบาท  

และ 44.88 ล้านบาท ตามล�าดับ หนี้สินรวมในปี 2558 ลดลงจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีภาะหนี้สินกับสถาบันการเงินใดใด ในส่วนของหน้ีสิน มีรายละเอียดของรายการส�าคัญดังน้ี

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556-2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 21.46 ล้านบาท และ 29.75  

ล้านบาท ตามล�าดับ บริษัทฯ มีเจ้าหน้ีการค้าเน่ืองจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการแบบเหมารวมส่วนงาน
อื่นที่บริษัทฯจ�าเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือทีมงานผู้เช่ียวชาญจากภายนอกองค์กรมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในการบริหารโครงการดังกล่าว 
ส�าหรับเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และเงินรับล่วงหน้า เป็นต้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น เท่ากับ 21.54 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้า
หนี้การค้าจ�านวน 2.21 ล้านบาท และเจ้าหน้ีการค้าอื่นจ�านวน 19.33 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�านวน 4.89  
ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจ�านวน 10.71 ล้านบาท และเจ้าหน้ีอื่นจ�านวน 3.73 ล้านบาท  

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 22.26 

ล้านบาท และ 24.11 ล้านบาท ตามล�าดับ  ในปี 2558 บริษัทฯมีประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 23.28 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนหน้า 0.82 ล้านบาท หรือลดลง 3.40% โดยรายการที่ลดลงจ�านวน 2.34 ล้านบาท เป็นการกลับรายการประมาณการหนี้สินผล
ประโยชน์พนักงานที่ประมาณการไว้สูงไป และเพิ่มขึ้นจ�านวน 3.19 ล้านบาท และบางส่วนลดลงจากการจ่ายชดเชยและการเกษียณอายุ
ของพนักงาน

 ในปี 2558 บริษัทฯได้มีการจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ได้เกษียณอายุจ�านวน 1.09 ล้านบาท
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 – 2558 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  178.03 ล้านบาท และ 179.73 ล้านบาท และ 

173.74 ล้านบาท ตามล�าดับ ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558

 โครงสร้างเงินทุน
 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ ส้ินปี 2556 – 2558 เท่ากับ 0.25 เท่า 0.30 

เท่า และ 0.26 เท่า ตามล�าดับ (ค�านวณจากยอดหนี้สินรวม หารด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ ณ วันส้ินงวดเดียวกัน) 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 และ 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้น  
โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

 ส�าหรับสาเหตุหลักที่ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย 
มีหนี้สินรวมลดลง โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

 สภาพคล่อง

หน่วย
31 ธันวาคม

2556 2557 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 29.31 36.04 15.83

สินทรัพย์หมุนเวียน ล้านบาท 158.35 165.67 144.02

หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 21.93 29.87 21.60

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน)

เท่า 7.23 5.55 6.67

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน ล้านบาท 23.48 37.57 (9.93)

 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 6.67 เท่า ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนน้อย
กว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ�านวน 21.65 ล้านบาท หรือลดลง 13.07%  ส่วนหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจ�านวน 
8.27 ล้านบาท หรือลดลง 27.69%

 ส�าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานติดลบ 
9.92 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากความไม่ต่อเนื่องในรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทฯด�าเนินการจัดเก็บหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ การจ่าย
ช�าระหนี้เป็นไปตามก�าหนด

 รายจ่ายเพื่อการลงทุน
 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีนัยส�าคัญในปี 2558 มีเพียงการลงทุนซ้ือเครื่องใช้ส�านักงาน อุปกรณ์งาน

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1.  ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2557 – 2558 และประมาณการปี 2558  

 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ดังนี้
            หน่วย : บาท

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

1.    ค่าสอบบัญชีประจ�าปี   

1.1.  PPS และงบการเงินรวม 375,000 375,000 375,000 375,000

1.2.  PPSD 80,000 80,000 80,000 80,000

1.3.  PIC 50,000 50,000 50,000 50,000

2.    ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล     

2.1.  PPSและงบการเงินรวม 225,000 225,000 225,000 225,000

2.2.  PPSD 90,000 90,000 90,000 90,000

2.3.  PIC 45,000 45,000 45,000 45,000

3.    ค่าใช้จ่ายอื่น PPS/1 600,000 600,000 600,000 0

รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบการเงินรวม 865,000 865,000 865,000 600,000

รวมทั้งส้ิน 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 -

ความเป็นอิสระ และความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยค�านึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสบการณ์ ความสามารถ
ของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด โดยนาง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ
นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ 
แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด 

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 เลขที่ึึ 318/6 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 77 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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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

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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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

สรุปต�าแหน่งรายการ
ที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�าปี 2558  
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 171

5 ผู้ถือหุ้น 48

6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 98

7 โครงสร้างการจัดการ

7.1  โครงสร้างการจัดการ 49

7.2  กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหารระดับสูง 50

7.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 61

7.4  ค่าตอบแทนกรรมการ 66

7.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 69

7.6  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 98

8 การควบคุมภายใน 102

9 PPS กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

9.1  การก�ากับดูแลกิจการ 71

9.2  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 86

9.3  การต่อต้านการทุจริต 88

9.4  การเคารพสิทธิมนุษยชน 89

9.5  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 89

9.6  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 91

9.7  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 91

9.8  การจัดการสิ่งแวดล้อม 93

9.9  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 93

9.10  การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน 94
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ล�าดับ รายการ หน้าที่

10 บุคคลหรือธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

10.1  บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะความสัมพันธ์  และเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน 106

10.2  ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอก หรือผู้ช�านาญการที่เป็นอิสระ เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน 
              ตาม 10.1 ว่าได้เป็นไปในราคาตลาด หรือราคายุติธรรม หรือราคาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 

        (กรณีไม่มีราคาตลาด) หรือไม่

110

11 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ

11.1  สถิติงบการเงิน 158

11.2  วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 162

11.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 170

11.4  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 114

12 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 164

13 ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

13.1  ข้อพิพาททางกฎหมาย 108

13.2  พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต 108

13.3  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน 108

14 สารจากประธานกรรมการ 6

15 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 110

16 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี

(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.pps.co.th 76
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