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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการความโปร่งใส
ยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยนวัตกรรมเพื่อการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
								
    นายประสงค์  ธาราไชย
       ประธานกรรมการ

1. สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ล�้ำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ (IT) รวมถึงปรับปรุงระบบการท�ำงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานมากขึ้น (ISO) สร้างจุดเด่นในเรื่องการบริหาร
จัดการความรู้ (Knowledge  Management) สามารถตรวจสอบ จัดเก็บ สืบหาและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับได้
2. พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อประเภทของงานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เช่น งานภาคอุตสาหกรรมและงานภาครัฐ รวมถึง
การขยายงานในกลุ่มประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน
3. สร้างความชัดเจนในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การท�ำงาน (Career Path)

เป้าหมายระยะยาว
สร้างวิศวกรที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิชาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาสังคมของวิศวกรที่ดี เพื่อส่งเสริม
คุณค่าของวิชาชีพวิศวกรให้เป็นที่นับถือ เป็นที่ยอมรับและมีเกียรติ
1.
2.
3.
4.

เป็นองค์กรความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม
มีความยั่งยืนทางด้านรายได้และการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ
มีความสามารถในการท�ำธุรกิจในประชาคมอาเซียนทุกประเทศ
มีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการท�ำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม ประเทศชาติ

หมายเหตุ   ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยผ่าน
1.1 ส่งเสริมนวัตกรรมในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน
1.2 พัฒนานวัตกรรมขึ้น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันได้ทันที รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมที่
สามารถพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคต
1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน และระบบบริหารจัดการความรู้
2. พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.2 การพัฒนาระบบภายใน
3. รักษาการเติบโตของรายได้อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีสัดส่วนที่มาของรายได้หลากหลาย กระจายตาม sector  ต่างๆ ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้
4. รักษาอัตราในการท�ำก�ำไรที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยม (Value)
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS

ใจสู้ ท�ำงานเป็นทีม
ท�ำงานเพื่อมุ่งประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
สามารถสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งในแง่ของเป้าหมายของงาน และการด�ำเนินงานอย่างราบรื่น
จึง คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ
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จุดเด่นของบริษัท

1
ความ

นาเชื่อถือ
ทุนจดทะเบียนสูงที่สุด
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
•
เปนบริษัทเดียวในธุรกิจ
ประเภทนี้ที่จดทะเบียน
อยูในตลาดหลักทรัพยฯ

2
ตลาดงานกอสราง

3
มีความ

มีความลํ้าหนาทางธุรกิจ
ความกาวหนาทาง
นวัตกรรม
•
ศูนยอบรม
พนักงานของตัวเอง
เปนที่ยอมรับจาก
สภาวิศวกร และ
ไดมาตรฐานสากล
•
สามารถทํางาน
ที่ปรึกษาไดครบวงจร
ทางธุรกิจในวงการ
อุตสาหกรรมกอสราง

เติบโต

แนวโนมโครงการภาครัฐ
ในชวงตอจากนี้ไป
•
การฟนตัวของ
ภาคเอกชน

โอกาสเติบโต
ทางธุรกิจ
มีพันธมิตรเขมแข็ง
•
ฐานะการเงินที่แข็งแกรง
D/E = 0.2 เทา
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ราวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ในงาน “TIM Forum :
“องค์กรนวัตกรรม” สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ”

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

บริษัทได้รับผลส�ำรวจโครงการ CGR ประจ�ำปี 2559
CG SCORING ระดับ 5 ดาว
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 ในงาน SET Sustainability Award 2016

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล EIT – CSR Awards 2016 (รางวัลชมเชย)

ในโครงการส่งเสริมผลงานจัดท�ำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ จัดโดย วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับทุนพัฒนานวัตกรรม ในโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�ำหรับผู้ประกอบการ จัดโดย

ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับคะแนนการประเมิน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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สารจากประธานกรรมการ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2559 ที่ผ่านมา ต้องถือว่าอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นกว่าปี 2558 ด้วยการน�ำของภาครัฐที่มุ่งที่จะ
ลงทุนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรฐกิจในทุกๆด้าน งานก่อสร้างในภาครัฐถือเป็นหัวหอกหลักในการด�ำเนิน
การดังกล่าวเเละเป็นที่น่ายินดีที่บริษัทฯได้มีส่วนร่วมในงานดังกล่าวเห็นได้จากการที่บริษัทฯได้มีโอกาสในการเข้ารับงานที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สองในไตรมาสที่สามของปี 2559 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกันบริษัทฯยังได้มองเห็นสัญญาณ
การฟื้นตัวของภาคงานก่อสร้างที่ชัดเจนขึ้นในภาคเอกชนดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของรายได้ที่เติบโตมากขึ้นกว่าปี 2558
ในปี 2559 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด มหาชน (PPS) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability  
Investment 2016 ในงาน SET Sustainability Awards 2016  รางวัลองค์กรนวัตการยอดเยี่ยมในงาน “ TIM Forum: “องค์กรนวัตกรรม”
สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์” เเละรางวัลผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ  (5 ดาว) ซึ่งเป็นผลจากการร่วมเเรงร่วมใจกันของ
PPS ภายใต้การก�ำกับดูเเลของคณะกรรมการของบริษัทฯเเละการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ
ในปี 2560 คณะกรรมการจะยังคงยึดมั่นในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯเเละบริษัทในกลุ่ม โดยยึดหลักของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการก�ำกับดูเเลกิจการที่ดีเเละมีคุณธรรมที่สอดคล้องไปกับเเผนกลยุทธ์เเละเเผนธุรกิจของฝ่ายจัดการที่ดำ� เนินการ
ต่อเนื่องมาจากปีก่อน โดยเล็งเห็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศ การพัฒนาของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเเละการสร้างนวัตกรรม เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง คณะกรรมการจะด�ำเนินการก�ำ
กับดูเเลให้การด�ำเนินธุรกิจของ PPS ทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็นการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส ซึ่งจะท�ำให้
การด�ำเนินธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นผลดีในอนาคตต่อองค์กร สังคม ประเทศ รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์   2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เข้ารับมอบใบประกาศรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต ซึ่งเป็นผลมาจากการยึดมั่นในการท�ำธุรกิจของบริษัทฯที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีของผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดกระบวนการการท�ำธุรกิจของบริษัทฯ
ความส�ำเร็จต่างๆที่ผ่านมาเเละจะก้าวหน้าต่อไป เริ่มมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก โดยเริ่ม
จากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ เเละการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  โดยค�ำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน
ไปสู่ครอบครัวพนักงาน ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปสู่สังคม โดยบริษัทฯมองว่าธุรกิจที่ยั่งยืน เป็นเรื่องส�ำคัญ และควร
ที่จะพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย เเละยังจะส่งผลให้ประเทศชาติเเละประชาคมอาเซียนที่เราเป็น
ส่วนหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างยั่งยืน
ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน สื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและจะยึดมั่นในการ
ก�ำกับดูแลให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
						
นายประสงค์  ธาราไชย
    ประธานกรรมการ
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกลยุทธเพื่อการขยายตัวที่จะด�ำเนินการดังต่อไปนี้

1. งานภายในประเทศ

บริษัทฯยังคงที่จะยึดเเนวทางในการเติบโตด้วยการรับงานในภาครัฐเพื่อให้รองรับกับสถานะทางการตลาด โดยในปี 2560 จะถือ
เป็นปีที่มีการขยายตัวในงานภาครัฐอย่างเต็มที่ผ่านโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคง
เดินหน้าในงานเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการรับงานกับพันธมิตรคู่ค้าเดิมเเละพันธมิตรใหม่ โดย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความมั่นใจในการลงทุน
โครงการใหม่ในภาคเอกชนที่เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจเเละการลงทุนในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯได้วางเป้า
หมายรายได้รวมของบริษัทฯในปี 2560 ให้มีการเติบโตร้อยละ15จากปีก่อน

2. งานต่างประเทศ

เนื่องจากในปี 2559 รายได้ของงานในกลุ่มประเทศ AEC ของบริษัทฯไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยความพยายามในการขยายตลาด
งานบริหารเเละควบคุมงานในกลุ่มประเทศ AEC ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ อย่างไรก็ดีบริษัทฯยังคงมองเห็นโอกาสในด้านงานออกแบบ
ที่บริษัทฯได้รับงานในประเทศกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Swan & Maclaren Group Pte. Ltd.
(SWAN) ที่ประเทศสิงคโปร์บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสของงานออกแบบที่สามารถขยายตัวออกไปที่ประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆใน
ภูมิภาคโดย SWAN   จะให้งานออกแบบทางด้านวิศวกรรมให้เเก่บริษัทฯและยังรวมไปถึงโอกาสในการน�ำเสนองานบริหารเเละจัดการงาน
ก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักอีกด้วย

3. งานด้านการออกเเบบ

ปี 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มมีความมั่นคงทางการเมืองมากกว่าปี 2558 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมาก
ขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นเเละผลักดันการพัฒนาประเทศผ่านมาตรการทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาเเละเปลี่ยนผ่าน
ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบโครงสร้างใหม่ที่มีความยั่งยืนเเละสอดคล้องรองรับกับการปรับตัวของเศรษฐกิจยุค
ใหม่ของโลก มาตรการเเรกๆที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในระบบสาธรณูปโภคพื้นฐาน
ที่จะส่งให้เกิดมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเเละช่วยผลักดันให้ภาคเอกชนมีการลงทุนเเละเกิดการบริโภคเเละมีเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ มาตรการดังกล่าวได้เริ่มส่งผลให้ภาคงานก่อสร้างเเละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2558 โดยบริษัทฯก็ได้รับผลดีจากนโยบายดังกล่าว
ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯเเละบริษัทในเครือมีการขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปี 2558 รายได้รวมของกลุ่มในปี 2559
มีมูลค่า 319.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้ 238.93 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ร้อยละ 33.56 ในส่วนของ
ก�ำไรก็ส่งผลเช่นกัน ผลก�ำไรรวมในปี 2559 มีมูลค่า 32.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีผลก�ำไร 3.39 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ร้อยละ 849.26 ทั้งนี้เป็นผลจากการที่บริษัทฯได้รับงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สอง เเละ
งานหลายๆโครงการของบริษัทฯก�ำลังอยู่ในช่วงที่กำ� ลังมีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่
ในปี 2559 สัดส่วนของรายได้ในงานภาครัฐเริ่มเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์เเละเป้าหมายที่ได้วางไว้ตั้งเเต่ต้นปี อย่างไรก็ดีบริษัทฯก็
มิได้ละทิ้งตลาดหลักในภาคเอกชนที่บริษัทฯมีความเเข็งเเกร่ง นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มีความพยายามที่จะเปิดตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่
ที่มีศักยภาพในการเป็นพันธมิตรกันเพื่อเพิ่มความมั่นคงของรายได้ เเละบริษัทฯยังได้มีโอกาสเข้ารับงานในภาคอุตสาหกรรมที่บริษัทฯยัง
ไม่มีผลงานในอดีตมากนักเเละงานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศอีกด้วย
ส�ำหรับงานในกลุ่มประเทศ AEC ในปี 2559 ยังถือว่ายังไม่ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวที่บริษัทฯได้รับงานมาในช่วงปลายปี 2558 มีความจ�ำเป็นที่ต้องหยุดงานไปเนื่องจากการตัดสินใจของลูกค้า ความพยายามขอ
งบริษัทฯในการเปิดตลาดอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดทั้งปียังไม่เป็นผลส�ำเร็จ ส่วนงานในประเทศกัมพูชา
ยังคงเป็นเพียงงานออกเเบบของบริษัทย่อยที่ยังไม่มีโอกาสในการขยายการให้บริการไปยังการบริหารเเละควบคุมงานที่เป็นสัดส่วนรายได้ที่
มากกว่า ส�ำหรับตลาดในประเทศเมียนมาร์ ยังคงมีความไม่เเน่นอนในเรื่องของกฎหมายเเละกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคในการที่จะท�ำให้
เกิดโครงการอย่างเป็นรูปธรรม สรุปในภาพรวมงานในกลุ่มประเทศ AEC ในปี 2559 ไม่ถือเป็นสัดส่วนที่ส�ำคัญในการสร้างรายได้ให้เเก่
บริษัทฯ
สรุปในภาพรวมของสัดส่วนรายได้ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการท�ำงานในประเทศ 300.13 ล้านบาท เเบ่งเป็นภาคเอกชน
230.17 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 72.13 ของรายได้รวม) งานในภาครัฐ 69.96 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21.92 ของรายได้รวม) รายได้จาก
งานต่างประเทศมีมูลค่ารวม 6.79 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของรายได้รวม)
8 • รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัทย่อยของบริษัทฯคือ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด (PPSD) เเละบริษัท สวอน เเอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ำกัด (SWAN
(Thailand)) มีการด�ำเนินการที่ก้าวหน้าเเละเริ่มส่งผลรายได้อย่างมีนัยส�ำคัญ โดย PPSD และ SWAN (Thailand) เป็นพันธมิตรร่วมกันใน
การเสนองานออกเเบบร่วมกัน เเละ SWAN (Thailand) ยังได้มีโอกาสรับงานออกแบบขนาดใหญ่ซึ่งจะเริ่มมีการรับรู้รายได้ในปี 2560 อย่าง
มีนัยส�ำคัญ

4. การสร้างความสามารถในการเเข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมเเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอดกระบวนการท�ำงานของบริษัทฯยังคงเป็นนโยบายหนึ่งในการสร้างความสามารถในการ
เเข่งขันของบริษัทฯ ตลอดปี 2559 ที่ได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ทุ่มเททรัพยากรในการสร้างนวัตกรรมเเละพัฒนาเทคโนโลยีดัง
กล่าวร่วมกับบริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลเเทนท์ จ�ำกัด (PIC)
โดยมีเป้าหมายในการน�ำระบบมาใช้ในโครงการของบริษัทฯทั้งหมดในปี 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานให้บริษัทฯ มีความยั่งยืนใน
การท�ำธุรกิจในระยะยาวเเละสร้างโอกาสให้บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลเเทนท์ จ�ำกัดสามารถที่จะน�ำนวัตกรรมเเละเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป
ในปี 2559 เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัทฯได้รับรางวัล Thailand Sustainability  Investment 2016 ในงาน SET Sustainability
Awards 2016 รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมในงาน “TIM Forum: “องค์กรนวัตกรรม” สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์” เเละรางวัล
ผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นพยายามอย่างไม่ลดละในการพัฒนาความยั่งยืนโดยองค์
รวมที่บริษัทฯจะมุ่งมั่นในการด�ำเนินการต่อไป
สรุปโดยรวม ผมเชื่อว่าปี 2560 จะเป็นปีที่บริษัทฯจะสามารถเติบโตได้อย่างเเข็งเเกร่งต่อเนื่องมาจากปี 2559 กลยุทธ์ เเละเป้า
หมายที่วางไว้ก�ำลังด�ำเนินการ รวมทั้งการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯก�ำลังเริ่มที่จะเกิดผลที่ดีในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ
ความเเข็งเเกร่งเเละการเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงเเละยั่งยืนทั้งกิจการของบริษัทฯเเละรวมไปถึงสังคมเเละประเทศชาติต่อไป

									 นายธัช  ธงภักดิ์

กรรมการผู้จัดการ
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

แผนผังคณะกรรมการบริษัท และประวัติ

นายประสงค์ ธาราไชย
ต�ำแหน่งในบริษัทฯ

นายประสงค์ ธาราไชย

ต�ำแหน่งในบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร
อายุ  
71 ปี

ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี  

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�ำงาน
• ปี 2554 - 2558
• ปี 2551 - 2553

• ปี 2547 - 2549
• ปี 2546 - 2547
• ปี 2530 – ปัจจุบัน

นายธัช ธงภักดิ์

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

ดร.ธีรธร ธาราไชย

กรรมการ • กรรมการบริหาร
• กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ • รองประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม • กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการ • กรรมการบริหาร
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และบริหารองค์กร

•
•
•
•

ปี 2530 - ปัจจุบัน
ปี 2519 - 2530
ปี 2516 - 2519
ปี 2514 - 2516

• ปี 2511 - 2512

อุปนายก สภาวิศวกร
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ สภาวิศวกร
เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด
รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จ�ำกัด
ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ำกัด
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท วัฒนา เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ำกัด
วิศวกรสนาม บริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
•
•
•
•

2 มิถุนายน 2555 - 17 เมษายน 2556
17 เมษายน 2556 - 22 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
ประธานกรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
ประธานกรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 3)
22 เมษายน 2559

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 30 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2530 - ปัจจุบัน

นายธัช ธงภักดิ์
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
อายุ
53 ปี

วุฒิการศึกษา

• Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน 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�ำเร็จ
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015
Thai Institute of Directors
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี 2556 – ปัจจุบัน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน
•
•
•
•

ปี 2555 - 2556
ปี 2541 - 2554
ปี 2531 - 2541
ปี 2529 - 2530

• ปี 2527 - 2528

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

• 17 เมษายน 2556-22 เมษายน 2559
• 22 เมษายน 2559-ปัจจุบัน
• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

กรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
กรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
22 เมษายน 2559
จ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท    4 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2558 – ปัจจุบัน

- ไม่มี -

ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ปี  2559 –ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2557 – 2559
อุปนายกมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2553 -ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2540 -ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี    - ไม่มี -

กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
David Allen Company, Washington D.C., USA   
วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ปี 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน   6,851,875
จ�ำนวน   6,851,875

หุ้น   (1.42%)1
หุ้น   (1.42%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ

นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์

นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

10 • รายงานประจ�ำปี 2559

จ�ำนวน
จ�ำนวน

72,973,560
62,893,560

หุ้น   (15.20%)1
หุ้น   (13.10%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บิดาของนายพงศ์ธร ธาราไชย และนายธีรธร ธาราไชย

หมายเหตุ
(1) จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ด้วย
(2) จ�ำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ
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ISO 9001 Certified

นายธีรธร ธาราไชย

นายพงศ์ธร ธาราไชย
ต�ำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
อายุ   41 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 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�ำหรับผู้ประกอบการ จัดโดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
• หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 1) Thai Institute of Directors
• หลักสูตร “การจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR  Report)”รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
• หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557”Thai Investors Academy
• โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
• 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)
• สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี 2559 – ปัจจุบัน
ปี 2558 -  ปัจจุบัน
• ปี 2556 -  ปัจจุบัน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน
• ปี 2554 – ปัจจุบัน
• ปี 2554 – ปัจจุบัน
• ปี 2554 - 2556
•
•
•
•
•
•

ปี 2553 - ปัจจุบัน
ปี 2547 - 2554
ปี 2546 - ปัจจุบัน
ปี 2546 - 2554
ปี 2541 - 2543
ปี 2540

กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน ประเทศไทย จ�ำกัด
กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ�ำกัด
กรรมการ  บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ำกัด
ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

• 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557
• 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

กรรมการบริษัท ( ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
กรรมการบริษัท ( ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2 )
9 เมษายน 2557
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
•
•
•
•

ปี 2559 - ปัจจุบัน
ปี 2556 - ปัจจุบัน
ปี 2553 - ปัจจุบัน
ปี 2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตน์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ปี 2559 – ปัจจุบัน
• ปี 2557 – ปัจจุบัน

ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี ประจ�ำประเทศไทย
คณะกรรมการอ�ำนวยการ / ประชาสัมพันธ์และโฆษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน     65,358,235
จ�ำนวน     65,358,235

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

พล.ต.ท. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ

ต�ำแหน่งในบริษัท

ต�ำแหน่งในบริษัทฯ

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
อายุ
40 ปี
•
•
•
•

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 Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• 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�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี 2559 – ปัจจุบัน
• ปี 2559 – ปัจจุบัน
•
•
•
•

ปี 2559 – ปัจจุบัน
ปี 2558
ปี 2557 – ปัจจุบัน
ปี 2556 - 2558

•
•
•
•
•

ปี 2555 - ปัจจุบัน
ปี 2553 - ปัจจุบัน
ปี 2550 - ปัจจุบัน
ปี 2548 - 2556
ปี 2540 - 2541

กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบบริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)
วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

• 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
24 เมษายน 2558
จ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปี 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2559 – ปัจจุบัน
• ปี 2557 - ปัจจุบัน
• ปี 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  - ไม่มี -

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 71 ปี
• ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• การบริหารจัดการ สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ำรวจรุ่นที่ 14

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี 2557 - ปัจจุบัน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน
• ปี 2554 - 2556
• ปี 2551 - 2554

ผู้อ�ำนวยการร่วมศูนย์โรคหัวใจ และผู้อ�ำนวยการศูนย์อายุรกรรม
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 2 มิถุนายน 2555 – 2558

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
24 เมษายน 2558
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ปี 2557

• ปี 2557
• ปี 2557

กรรมการที่ปรึกษา
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
กรรมการกลาง
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ
โรงพยาบาลต�ำรวจ

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน      60,131,875 หุ้น   ( 12.52 %)1
จ�ำนวน      60,131,875 หุ้น   ( 12.52 %)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย

หุ้น   (13.61%)1
หุ้น   ( 13.61%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
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บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
ต�ำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ
64 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�ำงาน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน
• ปี 2558 - ปัจจุบัน
• ปี 2541 - 2553
• ปี 2529 - 2541
• ปี 2518 - 2528

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
Audit Partner  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
Audit Company Limited
Vice President, Provident Fund  
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
Audit Manager ส�ำนักงานไชยยศ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

• 2 มิถุนายน 2555 -  9 เมษายน 2557
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ( ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
( ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2 )
• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
9 เมษายน ปี 2557
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี

นายคเชนทร์ เบญจกุล
ต�ำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
40 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�ำงาน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน
• ปี 2552 - ปัจจุบัน
• ปี  2551 - ปัจจุบัน
• ปี 2548 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด
กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

• 2 มิถุนายน 2555 – 9 เมษายน 2557
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
( ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน   ( ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2 )
• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
9 เมษายน 2557
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท  5 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปี 2552 - ปัจจุบัน
• ปี 2548 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
-ไม่มี-

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี-

- ไม่มี -

ปี 2555 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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• ปี 2551 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด

- ไม่มี - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี-

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

แผนผังคณะผู้บริหาร และประวัติ

นายประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร

นายธัช ธงภักดิ์

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

ดร.ธีรธร ธาราไชย

กรรมการ  • กรรมการบริหาร  
• กรรมการผู จ้ ดั การ

กรรมการ • รองประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู จ้ ดั การ • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม • กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการ • กรรมการบริหาร
• ผู ช้ ว่ ยกรรมการผู จ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และบริหารองค์กร

นายไมตรี วงศ์ไพเสริฐ

นายนพรัตน์ นรินทร์

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ

กรรมการบริหาร
• ผู ช้ ว่ ยกรรมการผู จ้ ดั การ ฝา่ ยโครงการ

กรรมการบริหาร
• ผู ช้ ว่ ยกรรมการผู จ้ ดั การ ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

กรรมการบริหาร • เลขานุการบริษัท

นางวรภรณ์ ชาวนา

นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์

นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
• ผูอ้ ำ� นวยการฝา่ ยบัญชี และจัดซือ้

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
• ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
• ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

นายประสงค์ ธาราไชย
ต�ำแหน่งในบริษัทฯ
อายุ 		

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร
71 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี  

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
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�ำงาน
• ปี 2554 - 2558
• ปี 2551 - 2553
• ปี 2547 - 2549
• ปี 2546 - 2547
• ปี 2530 – ปัจจุบัน
• ปี 2530 - ปัจจุบัน
• ปี 2519 - 2530
• ปี 2516 - 2519
• ปี 2514 - 2516
• ปี 2511 - 2512

อุปนายก สภาวิศวกร
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ สภาวิศวกร
เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด
รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จ�ำกัด
ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ำกัด
ผู้จัดการโครงการ บริษัท วัฒนา เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ำกัด
วิศวกรสนาม บริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
• 2 มิถุนายน 2555 - 17 เมษายน 2556
• 17 เมษายน 2556 - 22 เมษายน 2559
• 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน
• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
จ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
ประธานกรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
ประธานกรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 3)
22 เมษายน 2559
30 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2530 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ปี  2559 –ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2557 – 2559
อุปนายกมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2553 -ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2540 -ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี    - ไม่มี จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน
72,973,560 หุ้น   (15.20%)1
จ�ำนวน
62,893,560 หุ้น   (13.10%)2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ผู้บริหารระดับสูง

บิดาของนายพงศ์ธร ธาราไชย และนายธีรธร ธาราไชย

หมายเหตุ
(1) จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
(2) จ�ำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT
นายประสงค์  ธาราไชย
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

นายธัช ธงภักดิ์
ต�ำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 53 ปี
วุฒิการศึกษา

• Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยา
ลัยจอร์จวอชิงตัน 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�ำเร็จ
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE)รุ่น
24/2015 Thai Institute of Directors
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี 2556 – ปัจจุบัน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน
• ปี 2555 - 2556
• ปี 2541 - 2554
• ปี 2531 - 2541
• ปี 2529 - 2530
• ปี 2527 - 2528

กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้อำ� นวยการโครงการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen
Company, Washington D.C., USA   
วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิเกะ
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

• 17 เมษายน 2556-22 เมษายน 2559   กรรมการบริษัท
(ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• 22 เมษายน 2559-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
22 เมษายน 2559

จ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ปี 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา
แห่งประเทศไทย

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน   6,851,875
จ�ำนวน   6,851,875

ผู้บริหารระดับสูง

SENIOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT
จากซ้ายไปชวา

นายพงศ์ธร  ธาราไชย
นายธัช  ธงภักดิ์ และนายธีรธร ธาราไชย

หุ้น   (1.42%)1
หุ้น   (1.42%)2

นายพงศ์ธร ธาราไชย
ต�ำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 41 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 สาขา
กฎหมายธุรกิจ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�ำหรับผู้
ประกอบการ จัดโดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
• หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 1)
Thai Institute of Directors
• หลักสูตร “การจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR  Report)”รุ่นที่ 8
(2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
• หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”รุ่นที่ 8
(2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557”Thai Investors Academy
• โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่น
ที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
• 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)
• สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วม
มือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�ำงาน

• ปี 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
ปี 2558 -  ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร
       บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2556 -  ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการ
       บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2556 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ  
       บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
• ปี 2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริหาร
       บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน ประเทศไทย จ�ำกัด
• ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
  
       บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร
       บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2554 - 2556      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
       บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
• ปี 2547 - 2554       กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ�ำกัด
• ปี 2546 - ปัจจุบัน    กรรมการ  บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ำกัด
• ปี 2546 - 2554       ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
• ปี 2541 - 2543       วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
• ปี 2540
        วิศวกรโยธา (ออกแบบ)
        บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

• 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557     กรรมการบริษัท
        ( ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
        กรรมการบริษัท
        ( ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2 )
• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
9 เมษายน 2557

จ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

• ปี 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท
•
ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ  
                      บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตน์ จ�ำกัด
• ปี 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
• ปี 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ปี 2559 – ปัจจุบัน

ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี
ประจ�ำประเทศไทย
• ปี 2557 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการอ�ำนวยการ / ประชาสัมพันธ์
และโฆษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี    - ไม่มี จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน     65,358,235
จ�ำนวน     65,358,235

นายธีรธร ธาราไชย
ต�ำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และบริหารองค์กร

อายุ 40 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 Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• 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) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  (SET)
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย
• สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี 2559 – ปัจจุบัน
• ปี 2559 – ปัจจุบัน
• ปี 2559 – ปัจจุบัน
• ปี 2558
• ปี 2557 – ปัจจุบัน
• ปี 2556 - 2558
• ปี 2555 - ปัจจุบัน
• ปี 2553 - ปัจจุบัน
• ปี 2550 - ปัจจุบัน
• ปี 2548 - 2556
• ปี 2540 - 2541

กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และบริหารองค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลน
นิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อำ� นวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
จ�ำกัด (มหาชน)
วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
(ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1)

24 เมษายน 2558

• วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปี 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด

• ปี 2557 - ปัจจุบัน
• ปี 2553 – ปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  - ไม่มี จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

จ�ำนวน      60,131,875 หุ้น   ( 12.52 %)1
จ�ำนวน      60,131,875 หุ้น   ( 12.52 %)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย

หุ้น   (13.61%)1
หุ้น   ( 13.61%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย

18 • รายงานประจ�ำปี 2559

2016 Annual Report • 19

ISO 9001 Certified

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

นายไมตรี วงศ์ไพเสริฐ
ต�ำแหน่งในบริษัทฯ
อายุ
65 ปี

กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ

นายนพรัตน์ นรินทร์
ต�ำแหน่งในบริษัท

ต�ำแหน่งในบริษัท

ต�ำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
อายุ 56 ปี

กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ 50 ปี

กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหา  และพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม  ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ

อายุ 49 ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
• คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการฝึกอบรม
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี 2559 – ปัจจุบัน
• ปี 2533 – 2558
• ปี 2523 – 2533
• ปี 2522 – 2523
• ปี 2521 – 2522
• ปี 2517 – 2521
• ปี 2516 - 2517
• ปี 2516

วุฒิการศึกษา

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

-ไม่มี -

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
วิศวกรโครงสร้าง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ำกัด
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท เมโทรโปลิแตนทส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ำกัด
วิศวกรสนาม บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
วิศวกรออกแบบโครงสร้างและประเมินราคา
บริษัท เมโทรโปลิแตนทส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ำกัด
วิศวกรค�ำนวณออกแบบและประมาณราคา
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ำกัด
วิศวกรสนาม บริษัท สีประดิษฐ์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ                    
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน        250,000   หุ้น   (  0.05 %)1
จ�ำนวน        250,000   หุ้น   (  0.05 %)2

-ไม่มี
-ไม่มี
-ไม่มี
-ไม่มี
-ไม่มี
-ไม่มี

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน
• ปี 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำ� นวยการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา

• หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�ำหรับผู้ประกอบการ จัดโดยส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2554
• หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับ
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�ำงาน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ไม่มี –

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
- ไม่มี -

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน     131,875  หุ้น   ( 0.027 %)1
จ�ำนวน     131,875  หุ้น   ( 0.027 %)2

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

• ปี 2555 - ปัจจุบัน
• ปี 2555 - ปัจจุบัน
• ปี 2533 - 2555
• ปี 2527 - 2533
• ปี 2526- 2527

กรรมการบริหาร
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการโครงการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการโครงการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY CO., LTD.
วิศวกรไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ศิริกิจอีเลคตริด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
จ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

นางวรภรณ์ ชาวนา

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี –
- ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการสอบบัญชี คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
-ไม่มี-

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี 2558 - 2559
• ปี 2558 - 2559

• ปี 2557 – ปัจจุบัน
• ปี 2554 - ปัจจุบัน
• ปี 2535 - 2554

กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
Partner บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี- ไม่มี -ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี- ไม่มี -

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน    131,875  หุ้น   ( 0.027 %)1
จ�ำนวน    131,875  หุ้น   ( 0.027 %)2

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
จ�ำนวน     
จ�ำนวน     
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6,776,035 หุ้น   ( 1.41 %)1
6,776,035 หุ้น   ( 1.41 %)2
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นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์

นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ

ต�ำแหน่งในบริษัทฯ

ต�ำแหน่งในบริษัทฯ

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้อ�ำนวยการโครงการ
อายุ 39 ปี

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

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

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี  2558 – 2559

• ปี  2558 – ปัจจุบัน
• ปี  2556 – ปัจจุบัน
• ปี  2545 – 2555

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้อ�ำนวยการโครงการ
อายุ 45 ปี

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

ประวัติการฝึกอบรม

ประวัติการฝึกอบรม
•
•
•
•

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อำ� นวยการโครงการ บริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี- ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปี  2557 – ปัจจุบัน
• ปี  2538 - ปัจจุบัน

-ไม่มี-

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี- ไม่มี -ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี- ไม่มี - ไม่มี -

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน     55,946  หุ้น   ( 0.01 %)1
จ�ำนวน     55,946  หุ้น   ( 0.01 %)2

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�ำนวน    131,875  หุ้น   ( 0.027 %)1
จ�ำนวน    131,875  หุ้น   ( 0.027 %)2
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

โครงสร้างบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส�ำนักบริหารความเสี่ยง
ส�ำนักก�ำกับการปฎิบัติงาน

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายโครงการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน และบริหารองค์กร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
โครงการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอบรม
และพัฒนาบุคลากร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบุคคล
และพัฒนาองค์กร

ผู้อ�ำนวยการโครงการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
และจัดซื้อ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
และธุรการ
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ (PPS) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและ

ควบคุมโครงการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆงานโยธา งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย)
งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงโครงการก่อสร้างที่ต้องอาศัยความช�ำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการ
ก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล โดยเป็นบริษัทวิศวกร
ที่ปรึกษารายแรก ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม
กับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 และได้
มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BVQI (Bureau Veritas Quality
International) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯได้น�ำระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้
บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรม
และมีการตรวจติดตามจาก BVQI ทุกๆ 6 เดือน และด้วยประสบการณ์มากกว่า 29  ปี ในด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง บริษัทฯ
มีผลงานกว่า 200 โครงการ  ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น

งานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

•  โครงการ ทางด่วนขั้นที่ 2
•  โครงการ วางท่อจ่ายน�ำ้ ของการประปานครหลวง
•  โครงการ โรงพยาบาลสิริธร กรุงเทพมหานคร
•  โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร (MRTA)
•  โครงการ สนามบินสุวรรณภูมิ
•  โครงการ อาคาร การสื่อสารแห่งประเทศไทย
•  โครงการ ส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
•  โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน  ส่วนต่อขยาย

งานภาคเอกชน

•  โครงการ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
•  โครงการ ใบหยก ทาวเวอร์ 2
•  โครงการ ส�ำนักงานใหญ่
   ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
•  โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
•  โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (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
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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 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของต เป็นไปตาม
แผนการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯมิให้จ�ำกัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเท่านั้น
ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆมากขึ้น ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือต่างๆ ประกอบด้วย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด ให้บริการงานออกแบบงานโครงสร้าง และงานระบบประกอบการ
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่ง

•  โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
•  โครงการศาลฎีกา  
•  โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
•  โครงการวัดทิพย์
•  โครงการปรับปรุงฟื้นฟูกลุ่มอาคารอนุรักษ์ในพื้นที่บริเวณรอบ
พระบรมมหาราชวัง ส่วนงานที่จอดรถใต้ดินและปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนด้านบน

ภายใน โดยเป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์   

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการท�ำ  Media และสื่อ

โฆษณาบริการถ่ายท�ำและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัดท�ำรายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสิร์ต และอีเว้นท์ต่างๆ รวมถึงการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง Application

ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ ให้บริการ Provision of Project Management And

Engineering Consulting Services & Products.
•  โครงการ G Tower
•  โครงการ U place
•  โครงการ ICONSIAM C1, C2
•  โครงการแมคโคร สาขานครนายก,นครอินทร์,พิษณุโลก, สิงห์บุรี
•  โครงการศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค
•  โครงการโตโยต้า สุขาภิบาล 3
•  โครงการ MEGA BANGNA
•  โครงการศูนย์กระจายสินค้า  TESCO Lotus
   สาขาล�ำลูกกา,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
•  โครงการ  NEO FACTORY คลอง 13 จ.ปทุมธานี
•  โครงการ HOMEPRO สาขาพระราม 3, สาขาพระราม 9
•  โครงการหลังสวนวิลเลจ
•  โครงการหลังสวนพาร์ควิว
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MANAGER
PROJECT PLANNING TRUSTWORTHY
SERVICE PUBLICPROJECT
COMPANY
LIMITED
คุ
ม
้
ค่
า
คู
ค
่
วร
แก่
ก
วางใจ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัดารไว้
(มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ล�ำดับ
1.
2.

ทุนจดทะเบียน 180.00 ล้านบาท

90%

บจก.พีพีเอส ดีไซน์ (PPSD)
ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท
ธุรกิจ :
ให้บริการออกแบบงานด้าน
วิศวกรรม

80%

ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.
ทุนจดทะเบียน
500,000 ดอลล่าสิงคโปร์
จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์
ธุรกิจ :
PROVISION OF PROJECT
MANAGEMENT AND ENGINEERING CONSULTING
SERVICES & PRODUCTS

35%

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)
ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท
ธุรกิจ :
ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ส�ำนักงานศาลฎีกาโครงการ
ส�ำนักงานศาลฎีกา

บจก. สวอน แอนด์ แมคลาเรน
(ประเทศไทย) (SWAN)
ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท
ธุรกิจ :
ให้บริการออกแบบ
งานด้านสถาปัตยกรรม
และตกแต่งภายใน

90%

ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10 Anson Road, #31-01 International Plaza, Singapore 079903 ด�ำเนินธุรกิจด้าน Provision Of Project
Management And Engineering Consulting Services & Products ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 500,000 ดอลล่าสิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด บริษัทมีคณะกรรมการจ�ำนวน 3 คน ดังนี้

ล�ำดับ

บจก. พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น
คอนซัลแทนท์ (PIC)
ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท
ธุรกิจ :
ให้บริการด้านมีเดียและ
คอนเทนต์ เขียนโปรแกรมเพื่อ
สร้าง APPLICATION

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

บริษัทย่อย

1.
2.
3.

ล�ำดับ

พระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ด�ำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ งานด้าน
วิศวกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 3.00 ล้านบาท (สามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 29,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด PPSD มีคณะกรรมการ จ�ำนวน 5 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายประสงค์ ธาราไชย
นายธัช  ธงภักดิ์
นายทรงพล  จารุวิศิษฏ์
นายธีรธร  ธาราไชย
นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต�ำแหน่ง

นายพงศ์ธร ธาราไชย
นายธีรธร ธาราไชย
Mr. Harry Tan

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อ-สกุล

นายพงศ์ธร ธาราไชย
นายลิม ไชมูน
นางสาวสุรัสวดี จิรังบุลกุล
นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์
นายสมชาย มาลาไพฑูรย์ทิพย์
นายคุณยศ บุญเพิ่ม

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กิจการร่วมค้า

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด (PIC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มีสำ� นักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 77 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ด�ำเนินธุรกิจให้บริการ
และเป็นผู้น�ำด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการถ่ายท�ำและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัดท�ำ
รายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ต่าง ๆ มีบริการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้าง APPLICATION
ปัจจุบัน PIC มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นจ�ำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PIC โดยมีคณะกรรมการ จ�ำนวน 2 คน ดังนี้
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ชื่อ-สกุล

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ำกัด  ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยการร่วม
ลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ร้อยละ 49  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ร้อยละ35 และบริษัท คอนเทค เทรดดิ้ง จ�ำกัด ร้อยละ 16 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการ
ตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในส�ำหรับตลาด
ภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท โดยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ชำ� ระทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,449,980 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท)  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด  ทั้งนี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือ
หุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการจ�ำนวน 6 คน ดังนี้

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด (PPSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 มีสำ� นักงานใหญ่ตั้งอยู่  เลขที่ 381/6 ชั้น 3 ซอย

ชื่อ-สกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

บริษัทร่วมทุน

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ล�ำดับ

นายพงศ์ธร ธาราไชย
นายเอกกมล เลิศชุณหเกียรติ

ต�ำแหน่ง

บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)

99%

ชื่อ-สกุล
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กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท PPS  บริษัท พีทีเอฟ
เซอร์วิส จ�ำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จ�ำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ80 15 และ 5 ตามล�ำดับ PPQ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท�ำการศาลฎีกา ของส�ำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันมีทุนกิจการร่วมค้า จ�ำนวน
3.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุน2.64 ล้านบาท ซึ่งยังคงรักษาสัดส่วนการร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 80 ทั้งนี  
้ บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส
จ�ำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จ�ำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ปัจจุบันโครงการศาลฎีกาเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาคาดว่าจะด�ำเนินการเสร็จสิ้นในปี
พ.ศ. 2561
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

งานโครงการก่อสร้างอาคาร
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2559 และเป้าหมายปี 2560
ในช่วงปี 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยมีความมั่นคงทางการเมืองมากกว่าปีก่อน รัฐบาลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจด้วยการลงทุน
ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมาตราการดังกล่าวได้เริ่มส่งผลในภาคงานก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เริ่มขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยบริษัทฯ ก็ได้รับผลดีจากนโยบายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ
มีโครงการที่ดำ� เนินการในปี 2559 ดังนี้

งานโครงการก่อสร้างอาคาร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่
โครงการ Thairath TV & Sound Studio
โครงการปรับปรุง Thairath อาคาร 9 และอาคาร 1
โครงการ MAKRO สิงห์บุรี
โครงการ Tesco Lotus
โครงการHome Pro พระราม 9
โครงการเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม
โครงการ Central Pattaya Renovation
โครงการปรับปรุง Food Desination Ground Floor Renovation Central Plaza CHAENG WATTANA
งานอุโมงค์ทางลอด Central Plaza West Gate
โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 36-38 (RHYTHM)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 42 (RHYTHM)
โครงการไอคอนสยาม
(คอนโดมิเนียม Magnolias Waterfront Residences C1 และ The Iconsiam Superlux Residences C2)
โครงการ หลังสวนวิลเลจ LSV
โครงการ Aspire วุฒากาศ
โครงการบ้านหัวหิน
โครงการหลังสวนพาร์ควิว
โครงการ Central Embassy
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูกลุ่มอาคารอนุรักษ์ในพื้นที่บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง
ส่วนงานที่จอดรถใต้ดินและปรับภูมิทัศน์สวนด้านบน
โครงการ The Bangkok  Residence
โครงการ Bangkok  Midtown Hotel
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โครงการ NEO Factory คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET IDC3)
โครงการ Line Village Bangkok at Square 1

โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่

โครงการปรับปรุง Thairath อาคาร 9 และอาคาร 1

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค
•
•
•
•

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่สอง
โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้ำเงิน (MRT Blue Line)
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนรอบที่ 3 ระยะที  ่ 5

งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความช�ำนาญเฉพาะด้าน
•

โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์)
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

โครงการ Tesco Lotus

โครงการHome Pro พระราม 9
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โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 36-38 (RHYTHM)

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 42 (RHYTHM)
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม Magnolias Waterfront Residences
C1 และ The Iconsiam Superlux Residences C2)

โครงการ สินธร วิลเลจ SDV
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โครงการอาคารชุ
โครงการ
Aspire ดวุพัฒกากาศ
อาศัย สุขุมวิท 36-38 (RHYTHM)

โครงการ Central Embassy
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET IDC3)

โครงการ Bangkok Midtown Hotel
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้ำเงิน (MRT Blue Line)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่สอง
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความช�ำนาญเฉพาะด้าน

วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์)
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปี 2558 รายได้รวมของกลุ่มในปี 2559
มีมูลค่า 319.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้ 238.93 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ร้อยละ 33.56 ในส่วน
ของก�ำไรก็ส่งผลเช่นกัน ผลก�ำไรรวมในปี 2559 มีมูลค่า 32.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีผลก�ำไร 3.39 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ร้อยละ 849.26 ทั้งนี้เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้รับงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สอง
และงานหลาย ๆ โครงการของบริษัทฯ ก�ำลังอยู่ในช่วงที่ก�ำลังมีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่

4. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Project Live เป็นหลักสูตรที่เน้นย�้ำให้มีการน�ำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยใน
การท�ำงาน
5. การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) และหลักสูตรการพัฒนา
บุคลิกภาพ
6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของ
บริษัทฯ ภายใต้ค�ำขวัญ “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น”
7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) ISO 9001 ส�ำหรับผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่าง
เทคนิค และเลขานุการโครงการ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติจริงที่โครงการก่อสร้าง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น
9. การบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทาง
ปัญญา
10. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือ
หุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น

สรุปในภาพรวมของสัดส่วนรายได้ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการท�ำงานในประเทศ 300.13 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคเอกชน
230.17 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 72.13 ของรายได้รวม) งานในภาครัฐ 69.96 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21.92 ของรายได้รวม) รายได้จาก
งานต่างประเทศมีมูลค่ารวม 6.79 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของรายได้รวม)
849.26

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 28.79 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ

ณ ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จ�ำนวน 39
โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 553 ล้านบาท
นอกเหนือจากผลประกอบการทางด้านการเงินดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ
ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการด�ำเนินงานและความแตกต่างในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่เป็นหัวใจส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ
ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความแตกต่างนั้น บริษัทฯ ได้
น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างไซต์งานก่อสร้างกับส�ำนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ในการท�ำงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป บริษัทฯ ได้ทุ่มเททรัพยากรในการ
สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอดกระบวนการ
ท�ำงานของบริษัทฯรวมถึงการพัฒนาโปรแกรม Project LIVE เพื่อใช้ในการ
บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมในงาน “TIM
FORUM :“องค์กรนวัตกรรม” สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ”ตลอด
จนได้รับทุนพัฒนานวัตกรรมในโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาขั้นสูงทาง
นวัตกรรมส�ำหรับผู้ประกอบการ (จัดโดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงาน
ที่เกษียณอายุ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ โดยเฉลี่ยที่ 40
ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2559 นี้ ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ดำ� เนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งโปรแกรมการอบรมที่ผ่านมา สรุป
ได้ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ  (Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
ให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาสู่ต�ำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ ขั้น
ตอนการสรรหา  การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้   โดยบริษัทฯได้จัดท�ำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา “ผู้จัดการโครงการ” รุ่นใหม่ๆ
ขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อการเติบโตของบริษัทฯ

การด�ำเนินการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
2. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1/2559) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติใน
การต่อต้านคอร์รัปชั่น

ส�ำหรับผลด�ำเนินงานปี  2559 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประเด็นส�ำคัญดังนี้

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด มีงานออกแบบด้านวิศวกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในต่างประเทศนั้น มีงาน

ออกแบบที่ประเทศกัมพูชารวมสองโครงการ และคาดว่าในปี 2560 จะมีการรับงานด้านงานการออกแบบวิศวกรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง
ทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัว

1. หลักสูตรด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ส่ง
เสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่ก�ำหนดโดยสภา
วิศวกรและสภาสถาปนิก
2. หลักสูตรด้านบริหารโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม หลักสูตรบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรกรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง หลักสูตรการบริหาร
สัญญาก่อสร้าง หลักสูตร FAÇADE WORKS
3. หลักสูตรงานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System) และหลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Life
Safety ) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร (จป)
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

เเละมีสภาวะการเเข่งขันด้านราคาที่ลดน้อยลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการเพิ่มรายได้ด้วยการเข้ารับงานบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้างในโครงการที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ท�ำให้มีรายได้และผลประกอบการดีขึ้นกว่าปี 2558

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน

มีเป้าหมายการด�ำเนินงานในปี 2560 โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา เเละงานโครงการที่เป็นการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด (PIC) ด�ำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้น�ำด้าน

ผู้ให้บริการมีเดีย และคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก�ำเนิดของ PIC มาจากข้อสังเกตที่ว่าใน
ธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการน�ำระบบไอทีมาใช้ในการท�ำงานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและ
ทดสอบระบบการใช้งานภายใน PPS เองก่อน จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสู่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นอีก
ช่องทางในการหารายได้ของบริษัท นอกจากนั้น PIC ได้รองรับการท�ำงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหา
ในการอบรมพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider และ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น เคเบิลทีวี ยูทูบ เป็นต้น PIC มีส่วนร่วมในการจัดรายการการ์ตูน
เกร็ดความรู้กับลุงพี ที่นำ� เสนอผ่าน Youtube และ Thairath TV รายการวิทยุช่างมันส์ ทาง คลื่นวิทยุ
FM 106 ,Blog ช่างมันส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ตอกย�้ำภาพลักษณ์ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ ของ
PPS GROUP
ตั้งแต่ปี 2558   PPS   มีเป้าหมายจะน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�ำงานเพื่อยกระดับ
บริการวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ PIC จัดท�ำโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุม
งานก่อสร้างขึ้นใช้เอง ชื่อว่า PROJECT LIVE โปรแกรมดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ สามารถตรวจสอบงานก่อสร้างและออกเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
PIC ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายท�ำและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง การจัดท�ำรายการวิทยุ
รายการทีวี การจัดคอนเสริร์ตและอีเว้นท์ต่างๆ เช่น รายการการ์ตูนเกร็ดความรู้ลุงพี เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยว
กับงานก่อสร้างออกอากาศทางช่อง Thairath TV รายการวิทยุช่างมันส์ เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงาน
ช่าง ส�ำหรับบ้านพักอาศัยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 106 (ครอบครัวข่าว) นอกจากนี้ PIC ยังมีบริการจัดท�ำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ APPLICATION ต่างๆ
ในปี 2559 PIC มีสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้และผลประกอบการดีกว่าปี 2558

ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี
2559 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ด�ำเนินธุรกิจด้าน Provision Of Project Management And
Engineering Consulting Services & Products ปัจจุบันยังไม่มีรายได้
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เป้าหมายการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2560
ในปี 2560 บริษัทฯมีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสใน
ธุรกิจทั้งจากธุรกิจหลัก บริษัทลูก และ บริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุน โดยมีกลยุทธและเป้าหมายเพื่อการขยายตัวที่จะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. งานภายในประเทศ
บริษัทฯยังคงที่จะยึดเเนวทางในการเติบโตด้วยการรับงานในภาครัฐเพื่อให้รองรับกับสถานะทางการตลาดโดยในปี
2560 จะถือเป็นปีที่มีการขยายตัวในงานภาครัฐอย่างเต็มที่ผ่านโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะ
เดียวกันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในงานเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการรับงานกับพันธมิตรคู่ค้าเดิมเเละพันธมิตรใหม่ โดย บริษัทฯ
เล็งเห็นถึงความมั่นใจในการลงทุนโครงการใหม่ในภาคเอกชนที่เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจเเละการลงทุน
ในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯได้วางเป้าหมายรายได้รวมของบริษัทฯในปี 2560 ให้มีการเติบโตร้อยละ15จากปีก่อน
2. งานต่างประเทศ
เนื่องจากในปี 2559 รายได้ของงานในกลุ่มประเทศ AEC ของบริษัทฯไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยความพยายาม
ในการขยายตลาดงานบริหารเเละควบคุมงานในกลุ่มประเทศ AEC ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ อย่างไรก็ดีบริษัทฯยังคงมอง
เห็นโอกาสในด้านงานออกแบบที่บริษัทฯได้รับงานในประเทศกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันด้วยการเป็นพันธมิตร
กับ Swan & Maclaren Group Pte. Ltd. (SWAN (Singapore)) ที่ประเทศสิงคโปร์บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสของงานออกแบบ
ที่สามารถขยายตัวออกไปที่ประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดย SWAN (Singapore) จะให้งานออกแบบทาง
ด้านวิศวกรรมให้เเก่บริษัทฯและยังรวมไปถึงโอกาสในการน�ำเสนองานบริหารเเละจัดการงานก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักอีกด้วย
3. งานด้านการออกเเบบ
บริษัทย่อยของบริษัทฯคือ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด (PPSD) เเละบริษัท สวอน เเอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (SWAN (Thailand)) มีการด�ำเนินการที่ก้าวหน้าเเละเริ่มส่งผลรายได้อย่างมีนัยส�ำคัญ โดย PPSD และ SWAN(Thailand)
เป็นพันธมิตรร่วมกันในการเสนองานออกเเบบร่วมกัน เเละ SWAN (Thailand) ยังได้มีโอกาสรับงานออกแบบขนาดใหญ่ซึ่งจะ
เริ่มมีการรับรู้รายได้ในปี 2560 อย่างมีนัยส�ำคัญ
4. การสร้างความสามารถในการเเข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมเเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอดกระบวนการท�ำงานของบริษัทฯยังคงเป็นนโยบายหนึ่งในการสร้างความ
สามารถในการเเข่งขันของบริษัทฯ ตลอดปี 2559 ที่ได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ทุ่มเททรัพยากรในการสร้างนวัตกรรม
เเละพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกับบริษัท พี พี เอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลเเทนท์ จ�ำกัด (PIC)
โดยมีเป้าหมายในการน�ำระบบมาใช้ในโครงการของบริษัทฯทั้งหมดในปี 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางรากฐาให้ บริษัทฯ
มีความยั่งยืนในการท�ำธุรกิจในระยะยาวเเละสร้างโอกาสให้บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลเเทนท์ จ�ำกัดสามารถที่จะน�ำ
นวัตกรรมเเละเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป
นอกเหนือจากทางด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของบริษัทฯโดยการพัฒนาระบบ
ภายในหลายระบบไปพร้อมๆกัน เช่น ระบบ ISO9000 ระบบ IT และแอพลิเคชั่น ระบบฐานข้อมูลพนักงาน และระบบการฝึก
อบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีเป้าหมายให้การพัฒนาระบบงานสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งาน เพื่อให้อัตราการท�ำก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บริษัทฯมีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการท�ำงานและการค�ำนึงถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมให้มั่นคง
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้ (แบ่งตามลักษณะโครงการ)
รายได้จากการบริการ
รายได้จากการควบคุมงาน
           อาคารส�ำนักงาน
           ห้างสรรพสินค้า
           อาคารที่พักอาศัย
           อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) *
           โรงแรม
           โรงพยาบาล
           โรงงาน
           ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
           อื่น ๆ **
รายได้จากการออกแบบ
รายได้จากการจัดแสดงคอนสิร์ต
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวม

2557
ล้านบาท
สัดส่วน
263.65 98.82%
258.32 97.98%
23.95
9.27%
89.05
34.47%
60.51
23.42%
35.31
13.67%
-   
0.00%
12.22
4.73%
-   
0.00%
15.17
5.87%
22.11
8.56%
5.33
2.02%
-   
-   
-   
-   
3.16
1.18%
266.81 100.00%

2558
ล้านบาท
สัดส่วน
234.22 98.03%
219.13 93.56%
22.73
10.37%
69.10
31.53%
61.73
28.17%
17.95
8.19%
4.19
1.91%
11.22
5.12%
-   
0.00%
19.14
8.73%
13.07
5.96%
2.99
1.28%
12.10
5.17%
-   
-   
4.71
1.97%
238.93 100.00%

* อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) : ห้างสรรพสินค้า  อาคารส�ำนักงาน  โรงแรม
** อื่นๆ : ศูนย์กระจายสินค้า/ Data Center / โรงงานอุตสาหกรรม / วัด / โชว์รูม
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2559
ล้านบาท
สัดส่วน
306.92 96.18%
301.68 98.29%
24.72
8.19%
93.70
31.06%
85.27
28.27%
6.95
2.30%
12.68
4.20%
19.39
6.43%
2.41
0.80%
42.62
14.13%
13.94
4.62%
5.24
1.71%
-   
0.00%
-   
-   
12.18
3.82%
319.10 100.00%

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PPS ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักคือ จัดท�ำแผนความ
เสี่ยง ติดตามก�ำกับดูแล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงหลักได้ 5 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านการ
เงิน ความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และคอร์รัปชั่น  และความเสี่ยงด้านนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้
หรือความไม่แน่นอนของรายได้รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการให้บริการด้านบริหาร และควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการซึ่งลักษณะของงานดังกล่าวมีลักษณะเป็นโครงการ นั่นหมายความว่ารายได้ของบริษัทฯ จะเป็นไป
ตามข้อตกลงในแต่ละสัญญา เป็นผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ และความไม่แน่นอน
ของรายได้  ที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าของโครงการ หรืองานเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดในแต่ละสัญญาของโครงการ
รวมทั้งความต่อเนื่องของรายได้ที่มีโอกาสเกิดขึ้นระหว่างรอยต่อของงานเก่าและงานใหม่ที่มีช่องว่างมากเกินไป ซึ่ง
ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพตลาด
บริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยการพิจารณาจัดสรรงานให้มีความต่อเนื่องและเลือกรับงานให้เกิด
การเติบโตของรายได้   โดยกระบวนการหลักที่บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมจากการพิจารณางานในอนาคตของกลุ่ม
ลูกค้าเก่า  บริษัทฯ ยังมีการสร้างพันธมิตรกับลูกค้ารายใหม่ๆ การขยายธุรกิจสู่ AEC และเพิ่มขอบเขตการท�ำงานขอ
งบริษัทฯ เพิ่มเติม อีกทั้งยังด�ำเนินการขยายตลาดสู่ธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักอีกด้วย  ที่ผ่านมาบริษัทฯ
สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงในด้านนี้ได้
1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันธุรกิจ
ธุรกิจให้บริการในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่
สามารถเข้าธุรกิจได้ไม่ยาก ใช้เงินทุนในการก่อตั้งกิจการที่ไม่สูงมาก แม้จะต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ตาม
จึงส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการรายเดิมก็ขยายตัวเพื่อรองรับโอกาสที่
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ตลาดมีการตึงตัว จึงท�ำให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง และเริ่มมีการแข่งขัน
ทางราคาออกมาให้เห็นมากขึ้น อย่างไรก็ดี แม้การแข่งขันที่รุนแรงจะท�ำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และบริษัทฯ มี
แรงกดดันมากขึ้นในการก�ำหนดราคา แต่ชื่อเสียง ประสบการณ์ และการยอมรับในทีมงานของผู้ประกอบการยังคง
เป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าค�ำนึงถึงในการเลือกผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงรับความเสี่ยงที่เพิ่ม
ขึ้นในด้านนี้ได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้
มากขึ้น เช่น การผลิตและพัฒนาโปรแกรม ProjectLive  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ส�ำหรับ
งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยได้น�ำมาใช้กับโครงการต่างๆที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ
ยังด�ำเนินงานตามนโยบายคุณภาพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำ
ให้บริษัทฯยังคงสามารถรักษากลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแนะน�ำลูกค้าให้กับ
รายอื่นๆ อีกด้วย
1.3 ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการจากการที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในวงจ�ำกัด และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ในอดีตกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ค่อนข้างอยู่ในวงจ�ำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ มีประเภทของงานที่น้อยเกินไป แต่ในช่วง
สองสามปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงในข้อนี้ได้ดีขึ้น โดยมีการกระจายการรับงานในกลุ่มลูก
ค้าใหม่ๆ และขยายธุรกิจสู่ AEC ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด�ำเนินนโยบายดังกล่าวต่อไปโดยการพยายามรักษาสัดส่วนของ
ลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของจ�ำนวนและประเภทของธุรกิจ    เพื่อเป็นการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมหากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลลบต่อลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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1.4 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้และส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย ปัจจัยจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยจากภาวะตลาดแรงงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็น
ปัจจัยภายนอกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนรับมือโดยการจัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนขอ
งบริษัทฯ ให้เพียงพอ กระจายแหล่งที่มาของรายได้ทั้งประเภทและภูมิภาค รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการติดตามและ
ปรับปรุงแผนงานอยู่เสมอเพื่อให้ปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นการสร้าง
ความต่อเนื่องในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการคัดเลือก
พนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงานเดิม และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมารับช่วงต่องานจากผู้บริหารรุ่นเก่า เพื่อ
การเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ส�ำหรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจาก
การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการแข่งขันอย่างยิ่งในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถ
บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ตาม
สายอาชีพและความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลที่มีการติดตามต่อเนื่องทุกเดือน และผ่านแผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ
ได้มีความพยายามในการเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นขวัญและก�ำลัง
ใจในการท�ำงานและป้องการการสูญเสียบุคคลากรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
2.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นในโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

โครงการ

ลักษณะการให้บริการของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญกับการด�ำเนินงานของคู่ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นใน
โครงการ ได้แก่ เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจส่งผลกระ
ทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านนี้ จึงประกอบไปด้วยการประเมินผู้รับ
เหมาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดท�ำแผนความปลอดภัยส�ำหรับทุกโครงการ และการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงราย
โครงการพร้อมแผนป้องกันความเสี่ยง  ด้วยลักษณะการท�ำงานของโครงการนั้นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับคู่ค้าต่างๆอยู่แล้ว ดังนั้น การตรวจสอบระหว่างมีการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถท�ำได้ หาก
พบข้อผิดพลาดหรือมีปัจจัยความเสี่ยง บริษัทฯ จะมีการให้การแนะน�ำรวมทั้งออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
2.3 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรที่ปรึกษา
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และ
จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ    บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยการเน้นย�้ำ
ถึงกระบวนการท�ำงานและขั้นตอนในการท�ำงานที่ละเอียด      จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งพนักงานใหม่และพนักงาน
เก่า  และการประเมินพนักงานและโครงการอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำประกันความรับผิดทาง
วิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance, PII)   เพื่อเป็นการคุ้มครองค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบ
จากความเสี่ยงดังกล่าว
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2.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนกับบริษัทอื่น
ในการขยายงานเพิ่มเติมจากขอบเขตงานหลักของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ใช้นโยบายในการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่มี
ความรู้ความช�ำนาญในขอบเขตงานนั้นๆ เช่น ในการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ มีการร่วมมือกับบริษัท Swan
& Maclaren LLP ที่สิงคโปร์  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงด้านการร่วมลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้นโยบาย
การลงทุนเป็นผู้ลงทุนส่วนน้อย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตามความส�ำเร็จของบริษัทฯที่มีการร่วมทุนกับบริษัทอื่น
ท�ำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงที่จ�ำกัดและบริหารจัดการได้  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากการรับช�ำระค่าบริการล่าช้า
แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถประเมินรายได้ของแต่ละโครงการได้ชัดเจนตามสัญญาที่ระบุไว้กับลูกค้า แต่บริษัทฯ ยังคง
มีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา เช่น งานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
โครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา รวมถึงลูกค้าช�ำระค่าบริการล่าช้า  บริษัทฯ มี
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยการเน้นการคัดกรองผู้ว่าจ้างก่อนการรับงาน ควบคู่ไปกับการเน้นการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความส�ำเร็จและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำแผนบริหาร
จัดการเพื่อก�ำหนดความชัดเจนในการติดตามปัญหาและแนวทางการติดตามหนี้เสีย ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงดัง
กล่าวได้โดยตรง
3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัทฯ มีการน�ำกระแสเงินสดส่วนเกินไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากเงินลงทุน
ตามประเภทในการลงทุนดังกล่าว ส�ำหรับความเสี่ยงในด้านนี้บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีนโยบายการ
ลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในความเสี่ยงที่ยอมรับได้เท่านั้น ลักษณะของเงินลงทุนจะเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินหลัง
จากมีการกันกระแสเงินสดที่จำ� เป็นส�ำหรับการด�ำเนินงานและลงทุนในธุรกิจหลักออก และมีการรายงานการลงทุน
ให้กรรมการบริหารทราบอยู่เป็นประจ�ำ
4. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
4.1 ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งผลกระทบหลักๆ
จะเกิดจากผู้รับเหมาโครงการ ดังนั้น แนวทางลดความเสี่ยงในด้านนี้จึงเป็นการก�ำหนดให้ใช้นโยบายส่งเสริมให้
เลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับก�ำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดท�ำแผนความปลอดภัย
(Safety Plan)  ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
4.2 ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
ปัจจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นเป็นความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงไม่มาก
แต่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อชื่อเสียงในการด�ำเนินการธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการ
ปิดความเสี่ยงด้านนี้ให้หมดไป บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ISO
9001:2008 ควบคู่ไปกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมกับปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ช่องทางส�ำหรับร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นโดยสามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง ผ่าน Email :
whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทางเพิ่มเติม
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5. ความเสี่ยงด้านนวัตกรรม
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นภายในของบริษัทฯ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยเริ่มคิดค้นตั้งแต่ปี 2558 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด และในปีนี้บริษัทฯได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมของ MAI  และโครงการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติของ NIA  เพื่อเป็นการ
ต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรม  เช่น Project Live เป็นต้น   ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการถูกดัดแปลง และลอก
เลียน บริษัทฯ จึงได้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและจัดการความเสี่ยงโดยจ�ำกัดการเข้าถึงนวัตกรรมเฉพาะ
พนักงานบริษัทฯ เท่านั้น  
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ตลาด และภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อม
โยงอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเนื่ อ งจากทั้ ง สองกลุ ่ ม เป็ น กลุ ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ของธุ ร กิ จ
การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯจึ ง จ� ำ เป็ น จะต้ อ งวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วในภาพรวม
ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยเติบโตโดยรวมโดยประมาณร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยภาคการลงทุนเริ่มมีการขยายตัวใน
เกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ โดยที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการลงทุนภาคเอกชนในปี
2559 ยังคงชะลอตัว  จากรายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่าใน 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 7.9 โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตัวร้อยละ 15 และการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ
1.5
ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 มีการชลอตัวลงหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ซึ่งการชลอของภาค
อสังหาริมทรัพย์โดยรวมส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา อย่างไรก็ดีสถานการณ์ทางการเมืองที่
มีเสถียรภาพมากขึ้น และแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาประเภทของที่อยู่อาศัยที่มีอัตรา
การเติบโตสูงยังคงเป็นคอนโดมิเนียมและเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าที่อยู่อาศัยในแนวราบซึ่งแนวโน้มในอนาคตก็จะยังคงเป็นไปในทิศทางดังกล่าว
จากปัจจัยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางและราคาที่ดินที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกส�ำหรับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาต่อไปในอนาคต
ในแง่ของราคาที่ดินและราคาที่อยู่อาศัยก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.9 และราคาอาคารชุด
พักอาศัยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.2  ส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ยังคงมีโครงการต่อเนื่องได้แก่อาคารส�ำนักงาน โดย
เฉพาะในแนวของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   ส�ำหรับในต่างจังหวัดยังมีการชะลอตัวจากอุปทานคงค้าง ก�ำลังซื้อที่ยัง
อ่อนแอโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากภาคเกษตร และการล่าช้าจากการพัฒนาโครงการทางด้านคมนาคมของรัฐ
ส�ำหรับในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกนั้น
มีการขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการขยายตัว
เร่งขึ้นของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยในปี 2559 มีการขยายตัวร้อยละ 5.5 และคงขยายตัวต่อเนื่องไปตลอดปี 2560 ส่งผลให้ผู้
ประกอบการรายใหญ่จะยังคงขยายสาขาเพื่อให้คงความได้เปรียบในการแข่งขันและรองรับอุปสงค์ที่มีมากขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น
ในปี 2559 และต่อเนื่องไปในปี 2560 มีอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงมีการเติบโตสูงคือ โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ ซึ่ง
คาดว่าจะยังคงมีความต้องการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยะ ทั้งในระดับประเทศและในภูมิภาค
ส�ำหรับการก่อสร้างในภาครัฐ ซึ่งมีการเติบโตสูงในปี 2559 จากนโยบายการเร่งจ่ายเงินงบประมาณและแผนการกระตุ้นการลงทุน
ภาครัฐ คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องไปในปี 2560 โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถ
ประกวดราคาได้ภายในปี 2560 จากการให้ข่าวของทางภาครัฐ จะเห็นได้ว่าโครงการขนาดใหญ่จะเป็นนโยบายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากภาครัฐ โดยมีโครงการเป็นจ�ำนวนมากกว่า 20 โครงการ ทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเป็นโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
โครงการคมนาคมทางบกอื่นๆ เช่น ทางด่วนและทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง โครงการรถไฟฟ้า โครงการขนส่งทางน�้ำ  และโครงการขนส่ง
ทางอากาศ ทั้งนี้ยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี โครงการภาครัฐดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการด�ำเนินงาน รวมทั้งความชัดเจนในด้านความร่วมมือกับ
เอกชน และปัจจัยทางการร่วมทุนอื่นๆ รวมทั้งการเวนคืนต่างๆ ที่จ�ำเป็น ดังนั้น การขยายของงานทางภาครัฐดังกล่าวจึงเป็นโอกาสมหาศาล
ส�ำหรับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาที่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง
ส�ำหรับอีกปัจจัยหนึ่งที่เริ่มเห็นผลกระทบแล้วคือการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นอานิสงค์มาจากการลงทุนใน AEC คือ
โครงการก่อสร้างที่เกิดจากนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และโครงการที่ต่างชาติเข้ามาหาโอกาสในการลงทุนในไทย การลงทุนใน
AEC นี้ได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2558 ทั้งในต่างประเทศและบริเวณชายขอบของประเทศซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญต่างๆ ทางธุรกิจ
คาดว่าน่าจะมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นได้เพิ่มเติมที่เป็นผลมาจาก AEC ต่อเนื่องไปในปี 2560
โดยรวมคาดว่า สถานการณ์ทางธุรกิจของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง น่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ในปี 2560 โดยมี
ปัจจัยที่ดีขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมือง การลงทุนภาครัฐ ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน สมดุลที่ดีขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์ อัตรา
ดอกเบี้ยที่ตำ 
�่ และราคาวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในระดับต�ำ 
่ แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงโดยยังมีการแข่งขัน
ทางราคาให้เห็นอยู่บ้าง รวมทั้งมีควาดกดดันจากการขาดแคลนบุคลากรที่จ�ำเป็นในการขยายงานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับ
ซ้อนของงานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา
ทั้งนี้ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PPS จะด�ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน โดยติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างทันการณ์เพื่อรองรับ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งป้องกันและบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนินการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559  มีดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นายพงศ์ธร  ธาราไชย
1
นายประสงค์  ธาราไชย
2
นายธีรธร  ธาราไชย
3
นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล
4
นางเรวดี  ธาราไชย
5
นายธัช  ธงภักดิ์
6
นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ
7
น.ส.โสพิศ ภูสนาคม
8
นายชาย มโนภาส
9
นายสุรพล ตังคะประเสริฐ
10
11
ผู้ถือหุ้นอื่น
ยอดรวมทุนช�ำระแล้ว
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

จ�ำนวนหุ้น
65,358,235
62,893,560
60,131,875
36,000,000
10,080,000
6,851,875
6,776,035
5,000,000
4,880,000
4,030,000
217,998,402
479,999,982
479,135,970
864,012

สัดส่วนการถือหุ้น
13.616
13.103
12.527
7.500
2.100
1.427
1.412
1.042
1.017
0.840
45.42
100.000
99.82
0.18

หมายเหตุ
1. ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระ
แล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�ำนวนร้อยละ 0.18
2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ณ วันที่ 30/12/2559 มีจ�ำนวน 22 ราย
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด และคณะผู้บริหารดังนี้
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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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ล�ำดับ
รายนาม
1 นายประสงค์  ธาราไชย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

การด�ำรงต�ำแหน่ง
รับต�ำแหน่ง 22 เม.ย.59
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 3

8. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก�ำไรพอสมควรที่จะท�ำเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบ
อ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ส�ำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

2

นายธัช  ธงภักดิ์

กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

รับต�ำแหน่ง 22 เม.ย.59
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2

3

นายพงศ์ธร  ธาราไชย

กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

รับต�ำแหน่ง 9 เม.ย.57
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2

4

นายธีรธร  ธาราไชย

กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รับต�ำแหน่ง 24 เม.ย.58
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1

5

พล.ต.ท.นพ. นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รับต�ำแหน่ง 24 เม.ย. 58
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรเดช   เปี่ยมสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (หลักสูตร Company
Secretary Program Class 42 / 2011) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2555   เพื่อท�ำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดใน
มาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

6

นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รับต�ำแหน่ง 9 เม.ย.57
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

7

นายคเชนทร์  เบญจกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รับต�ำแหน่ง 9 เม.ย.57
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2
โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำ� นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร  ธาราไชย หรือ นายธัช  ธงภักดิ์, เป็นผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัท
ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของกรรมการ

:

- ไม่มี

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่น ๆ ก�ำหนด เป็นต้น  
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่ง
กรรมการ ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจผูกพันบริษัท
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำ� เนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดัง
กล่าวมีอ�ำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
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เลขานุการบริษัท

1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก)  ทะเบียนกรรมการ
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดท�ำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษา
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัด
ท�ำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่
สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
(1)  การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2)  งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตาม
   มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3)  ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
(4)  การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่
     คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระท�ำการใดอันเป็นการขัดหรือ
แย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท�ำภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1)  การตัดสินใจได้กระท�ำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
(2)  การตัดสินใจได้กระท�ำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3)  การตัดสินใจได้กระท�ำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�ำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ล�ำดับ
รายนาม
ต�ำแหน่ง
1
พล.ต.ท.นพ. นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ สระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2
นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3
นายคเชนทร์  เบญจกุล
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
หมายเหตุ :  1.
  2.
  3.

นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ส�ำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
นายอนุพันธ์ วนานุกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยว
กับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยค�ำนึง
ถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ� การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถึงความ
ถูกต้อง  ครบถ้วน และเชื่อถือได้
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส�ำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ล�ำดับ
1
2
3
หมายเหตุ
     

รายนาม
นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์
นายคเชนทร์  เบญจกุล
นางวรภรณ์  ชาวนา

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ล�ำดับที่ 1 และ 2   เป็นกรรมการอิสระ
2 นางวรภรณ์  ชาวนา   เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา

1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
การชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท / กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าต�ำแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม
2. ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ด�ำเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
จะมารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
3. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องน�ำบรรจุเข้า
เป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
4. พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและ
พนักงาน (ถ้ามี)
5. ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฎิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทน
ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ในการปฎิบัติตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอก
ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายนาม
นายพงศ์ธร  ธาราไชย
นางวิภาวี   บุณยประสิทธิ์
นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ
นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล(CG)

1. ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. ตรวจสอบและให้คำ� แนะน�ำในเรื่องหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. ปรับปรุงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย
และก�ำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้
4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
2. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีส�ำหรับการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท
4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลส�ำเร็จรวมทั้งคุณภาพ
ของโครงการ
5. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)
ของบริษัทฯ
6. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

58 • รายงานประจ�ำปี 2559

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
รายนาม
1
นายประสงค์  ธาราไชย
นายพงศ์ธร  ธาราไชย
2
นายธัช  ธงภักดิ์
3
นายนพรัตน์  นรินทร์
4
นายธีรธร  ธาราไชย
5
นายไมตรี  วงศ์ไพเสริฐ
6
นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ
7
นางวรภรณ์  ชาวนา
8
นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์
9
โดยมี นางสาวรุ่งนภา  ศรีช่วย    เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หมายเหตุ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นางวรภรณ์  ชาวนาและนางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ส�ำหรับ นายไมตรี วงศ์ไพเสริฐ  เข้ารับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ อ�ำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบ
ประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการช�ำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพื่อการด�ำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้วงเงินที่
ก�ำหนดไว้ตามตารางอ�ำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอ�ำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
9 มิถุนายน 2555)
5. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่า
จ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้
จัดการเป็นผู้มีอำ� นาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. ก�ำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนกระท�ำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามี
การทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�ำผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส�ำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องด�ำเนินการตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายนาม
นายประวัติ  กิติพงศ์ไพโรจน์
นายพงศ์ธร  ธาราไชย
นายนพรัตน์  นรินทร์
นายกมล      วิริยโชค
นางวรภรณ์   ชาวนา

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ก�ำกับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจ�ำปี
พัฒนา และกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของส�ำนักงานใหญ่และส่วนงานโครงการ
ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้ทุกไตรมาส
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คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)
ต่อไปนี้

ในปี 2559 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีดัง
1. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย
ล�ำดับ
รายนาม
ต�ำแหน่ง
1
นายธัช  ธงภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
นายพงศ์ธร  ธาราไชย
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
2
นายธีรธร  ธาราไชย
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
3
นางวรภรณ์  ชาวนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
4
นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
5
2. ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
ล�ำดับ
รายนาม
ต�ำแหน่ง
1
นายธัช  ธงภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
นายพงศ์ธร  ธาราไชย
รองกรรมการผู้จัดการ
2
นายธีรธร  ธาราไชย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
3
นายไมตรี  วงศ์ไพเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
4
นายนพรัตน์  นรินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5
นางวรภรณ์  ชาวนา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
6

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอ�ำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
ก�ำหนดไว้ และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามล�ำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีที่ฝ่ายบริหารจัดท�ำเพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือ
ภายนอกบริษัทฯ
4. มีอ�ำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
5. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่ก�ำหนดไว้ตามตารางอ�ำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอ�ำนาจอนุมัติ
ทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)
6. พิจารณาการน�ำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน�ำ
เสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
7. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปี เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัท อนุมัติ
8. ด�ำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย
คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนดไว้
อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทมีอำ� นาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จ�ำเป็นหรือเห็นสมควร
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2559
(1 มกราคม 2559- 31 ธันวาคม 2559)
รายชื่อ

คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท

1. นายประสงค์ ธาราไชย
2. นายธัช ธงภักดิ์
3. นายพงศ์ธร ธาราไชย
4. พล.ต.ท.นพ. นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ
5. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์
6. นายคเชนทร์  เบญจกุล
7. นายธีรธร  ธาราไชย
8. นายไมตรี  วงศ์ไพเสริฐ
9. นายนพรัตน์  นรินทร์
10. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ
11. นายประวัต  ิ กิติพงศ์ไพโรจน์
12. นายกมล  วิริยโชติ
13. นางวรภรณ์  ชาวนา
14. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ
15. นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์
หมายเหตุ

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

กรรมการตรวจ
สอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

ü
ü
ü
ü
ü
ü

กรรมการ          
บริหารความ
เสี่ยง

กรรมการ
ธรรมาภิบาล
และ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ü

ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü

การเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่ง
ระหว่างปี

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

1. นายไมตรี วงศ์ไพเสริฐ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที  ่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
2. นายนพรัตน์ นรินทร์ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี
นางวรภรณ์ ชาวนา  นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

62 • รายงานประจ�ำปี 2559

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

สรุปตารางอ�ำนาจอนุมัติทั่วไป
ต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

การท�ำข้อตกลง
รับงานบริการ

อ�ำนาจอนุมัติ (บาทต่อรายการ)
เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

เกินกว่า 50,000,000
2,000,000 – 50,000,000
ไม่เกิน 2,000,000
---

เกินกว่า 20,000,000
2,000,000 – 20,000,000
ไม่เกิน 2,000,000
-----

เกินกว่า 2,000,000
100,000 – 2,000,000
20,000 – 100,000
20,000 – 100,000

---

---

20,000

หมายเหตุ : – ตารางอ�ำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร
โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติ
กระท�ำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นค�ำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่
เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอด
จนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�ำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ�ำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่
ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกครั้ง
กรรมการที่จะออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน  มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อ
บังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
9. คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการ
หรือไม่ก็ได้
10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
หรือทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องท�ำหน้าที่พิจารณาทบทวน
โครงสร้าง ตลอดจนทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อก�ำหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษัท ก�ำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบ
ริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระ
ลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมี
คุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ)

บริษัทฯ ได้กำ� หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นส่วนใหญ่
2. จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับ
เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำ� นวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
บัญชีหรือการเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ  1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด�ำรงต�ำแหน่งได้คราวละ
2 ปีและด�ำรงต�ำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5
คนโดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะ
ที่ท�ำการคัดเลือกเพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4  ปี และเป็นต่อเนื่องกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร (เดิม) : มีผลบังคับจนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวนไม่เกิน 7 ท่าน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต�ำแหน่งต่อไปนี้ให้
ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยต�ำแหน่ง ดังนี้
1. กรรมการผู้จัดการ
2. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
3. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
ทั้งนี้ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรไม่เกินจ�ำนวน 2 คน โดยกรรมการ
บริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร(ฉบับใหม่) : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริหารมีจำ� นวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
โดยในต�ำแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยต�ำแหน่ง ดังนี้
1. กรรมการผู้จัดการ
2. รองกรรมการผู้จัดการ
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ทั้งนี้ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรไม่เกินจ�ำนวน 2 คน โดยกรรมการ
บริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ
(จ�ำนวนครั้ง)

( 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2559 )
รายชื่อ

1. นายประสงค์  ธาราไชย
2. นายธัช  ธงภักดิ์
3. นายพงศ์ธร  ธาราไชย
4. พล.ต.ท.นพ. นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ
5. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์
6. นายคเชนทร์  เบญจกุล
7. นายธีรธร  ธาราไชย
8. นายไมตรี  วงศ์ไพเสริฐ
9. นายนพรัตน์  นรินทร์
10. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ
11. นายประวัต  ิ กิติพงศ์ไพโรจน์
12. นายกมล  วิริยโชติ
13. นางวรภรณ์  ชาวนา
14. นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์
15. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ

กรรมการบริษัท

3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการ

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม

2/2
2/2
2/2

2/2

กรรมการบริหาร

11/12
11/12
12/12

กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

4/4

2/2
12/12
10/10
9/10
12/12

2/2
1/2

2/2
2/2

4/4
4/4
3/4
4/4

หมายเหตุ   
1. นายไมตรี วงศ์ไพเสริฐ นายนพรัตน์ นรินทร์ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี

นางวรภรณ์ ชาวนา  นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์  หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ระหว่างปี 2557-2559
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ(กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ได้ก�ำหนดไว้
อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
ไว้ได้   และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี  2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้อนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทในวงเงินไม่เกิน 2.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
		เบี้ยประชุม

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
15,000 บาท
13,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

		

ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของก�ำไรสุทธิ
ก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษนี้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
2. ค่าตอบแทนประจ�ำ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี-

2016 Annual Report • 69

70 • รายงานประจ�ำปี 2559
1. นายประสงค์  ธาราไชย
2. นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล
3. นายธัช  ธงภักดิ์
4. นายพงศ์ธร  ธาราไชย
5. นายธีรธร  ธาราไชย
6. พล.ต.ท.น.พ นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ
7. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์
8. นายคเชนทร์  เบญจกุล
รวม
รวม (กรรมการทุกชุด)

รายชื่อคณะกรรมการ

100,000
80,000
80,000
80,000
140,000
110,000
110,000
700,000

กรรมการ
บริษัท

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2557-2559

รวม

880,000

60,000
40,000
40,000
140,000

ปี 2557
กรรมการ
ตรวจสอบ

20,000
20,000
40,000

-

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

70,000
50,000
50,000
40,000
60,000
55,000
55,000
380,000

กรรมการ
บริษัท

560,000

60,000
40,000
40,000
140,000

20,000
20,000
40,000

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

140,000

285,000

ปี 2558
กรรมการ
ตรวจสอบ

40,000

กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

7. นายคเชนทร์  เบญจกุล

40,000

60,000

-

40,000

40,000

กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

6. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์

40,000

-

40,000

40,000

กรรมการ,
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ

รองกรรมการผู้จัดการ

-

-

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

145,000
140,000
140,000
140,000
184,000
168,000
168,000
1,085,000

กรรมการ
บริษัท

40,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

เบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2559

40,000

45,000

คณะ
กรรมการ
บริษัท

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

4. นายธีรธร  ธาราไชย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม,

กรรมการ,
กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ,
กรรมการบริหาร,

2. นายธัช   ธงภักดิ์
3. นายพงศ์ธร ธาราไชย

ประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร

1. นายประสงค์ ธาราไชย

รายชื่อคณะกรรมการ

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2559

800,000

128,000

128,000

144,000

100,000

100,000

100,000

หน่วย : บาท

1,285,000

228,000

248,000

244,000

140,000

140,000

140,000

145,000

รวม

1,285,000

ปี 2559
กรรมการ กรรมการ
คณะ
ตรวจสอบ สรรหาและ กรรมการธร
พิจารณาค่า รมาภิบาล
ตอบแทน
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม
60,000
40,000
20.000
20,000
40,000
20,000
140,000
40,000
20,000

20,000

-

20,000

-

-

-

-

คณะ
ค่าตอบแทน
กรรมการ
พิเศษ
ธรรมาภิ
(เงินโบนัส)
บาลและรับ
ผิดชอบต่อ
สังคม
100,000

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้บริหารและเปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างปี 2557 ถึง 2559

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
ดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะ

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และ
ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ส�ำหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อ�ำนวยการโครงการ จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในต�ำแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ/1
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
บริษัท)
รวม

ปี 2557
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)

ปี 2558
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)

ปี 2559
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)

8

30.28

7

25.44

7

24.17

8

30.28

7

25.44

7

24.17

หมายเหตุ :- ในปี 2559 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่น�ำเสนอประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.จ�ำนวน
6 ท่าน และรวมค่าตอบแทนประธาน  กรรมการบริหาร 1 ท่าน
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(ตามนิยาม ก.ล.ต.)
ล�ำดับ

1

คณะกรรมการบริษัท

นายประสงค์  ธาราไชย

ลักษณะ
การถือครอง
หุ้น

ต�ำแหน่ง

การถือครองหุ้นสามัญ
ณ วันสิ้นปี 2558
(30 ธันวาคม 2558)

การถือครองหุ้นสามัญ
ณ วันสิ้นปี 2559
(30 ธันวาคม 2559)

เพิ่ม (ลด)

ทางตรง

ประธาน
กรรมการ

52,411,300

62,893,560

10,482,260

8,400,000
5,687,601

10,080,000
6,851,875

1,680,000
1,164,274

54,442,901

65,358,235

10,915,334

50,087,601

60,131,875

10,044,274

87,601
87,601
87,601
-

250,000
131,875
131,875
131,875
-

250,000
44,274
44,274
44,274
-

ทางอ้อม (ภรรยา)
ทางตรง

2

นายธัช  ธงภักดิ์

3

นายพงศ์ธร  ธาราไชย

ทางตรง

4

นายธีรธร  ธาราไชย

ทางตรง

5
6
7
8.
9.
10.
11.

พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์
นายคเชนทร์  เบญจกุล
นายไมตรี  วงศ์ไพเสริฐ
ทางตรง
นายนพรัตน์  นรินทร์
ทางตรง
นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ ทางตรง
นางวรภรณ์  ชาวนา
ทางตรง
ทางอ้อม(สามี)

กรรมการ
/ผู้บริหาร
กรรมการ
/ผู้บริหาร
กรรมการ
/ผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

หมายเหตุ  นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ครบวาระการเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้าง
ไกลที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการด�ำเนินธุรกิจและผลประกอบการขอ
งบริษัทฯ แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของ
บริษัทฯ อย่างมีสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา  5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญตรงจุดนี้อย่างยิ่งยวดจึง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate
Governance and CSR Committee) ขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ในการดูแลด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อาทิ สอบทานนโยบาย ก�ำหนดกลยุทธ์ แผนการ
ด�ำเนินงานและงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการ
ด�ำเนินงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอีกด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�ำคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความส�ำคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความ
เป็นธรรม ตามที่ได้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบ
ด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระ
การประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการ
รับเงินปันผลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอดจน
การอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

PPS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการด�ำเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้ง 10 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญ และมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับการ
ก�ำกับดูแลกิจการไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การก�ำกับดูแลกิจการ
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การต่อต้านการทุจริต
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
การร่วมพัฒนาชุมชุนและสังคม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท  ได้พัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 3  “การต่อต้านการทุจริต”)
1.1 ยื่นเอกสารขอการรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และได้รับการรับรองจาก CAC เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
1.2 จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
1.3 ปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น(Anti-Corruption Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. ด�ำเนินการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัทจรรยาบรรณและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ
(Whistleblower Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2559 ทั้งนี้ โดยได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. ด�ำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560 ) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2560  ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ
4. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรรับรอง “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์(mai) ร่วมกับส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
5. ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 ในงาน SET Sustainability Award 2016
6. บริษัทฯ ได้รับผลส�ำรวจโครงการ CGR ประจ�ำปี 2559  CG Scoring ระดับ 5 ดาว
7. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
8. ได้รับรางวัล EIT-CSR Awards (2016) รางวัลชมเชย ในโครงการส่งเสริมผลงานจัดท�ำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. ได้รับรางวัล Best IR by a mai company โดย IR Magazine Awards SouthEast Asia 2016

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้น

		 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ โดยในปี 2559 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3
โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 ในการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นคณะกรรมการจัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อม
ด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่
ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และท�ำการโฆษณาค�ำบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำ� หนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งน�ำเสนอ
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่ง
รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความส�ำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอ�ำนาจให้ฝ่ายจัดการ และนาย
ทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ด�ำเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไป
ได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล
ที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่ง
เสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่
เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ
รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม
ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษัทฯได้คำ� นึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ในการมาเข้าร่วมการประชุม จึงเลือกสถานที่ประชุม
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  
และได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ให้ง่ายต่อการติดต่อ
มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจ�ำนวนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับ
ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ
เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ได้เข้าประจ�ำที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงส�ำนักงานกฎหมายเทพ จ�ำกัด ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์การ
จัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามบทกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุม
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

อย่างครบถ้วนเพื่อคอยตอบค�ำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การด�ำเนินการประชุม
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งค�ำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบว่าการประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดย
ใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

กรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้ ส�ำหรับหนังสือมอบ
ฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแทนแต่มิได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นั้นเอง

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้ก�ำหนดเวลาในการ
พิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะเป็นการ
เสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย โดยบริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถามและตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา
ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งค�ำถามและค�ำตอบของผู้ถือหุ้น
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำ� เนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการ
ประชุม โดยกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 7 คน จากจ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบ
ริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงที่ก�ำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ท�ำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตร
ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ ส�ำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�ำการ
ซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ ได้จัดท�ำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงราย
ละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกๆวาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจ�ำปีพร้อมกับส�ำเนา
งบดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และส�ำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรก�ำไร และการแบ่งเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัด ส�ำหรับงบดุลนั้นบริษัทฯ จะโฆษณาให้
ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

		 1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความส�ำนึกในหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อท�ำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการด�ำเนินการใดๆ กระท�ำด้วย
ความเป็นธรรม และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ  การจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ
ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะ
กรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี และต้องน�ำเสนอนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้ก�ำหนดแนวทาง
ในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือ
หุ้นสัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดแจ้ง ในการที่บริษัทฯ
จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสามารถกระท�ำผ่านทาง
www.pps.co.th ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2559 – 30  ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามา
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และ
รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
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วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจ�ำนวน
หุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

การประชุมได้ด�ำเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดย
ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทันที ทั้งนี้
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าท�ำหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับคะแนน
จึงเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานส�ำหรับการตรวจสอบในภายหลัง
รวมถึงได้บันทึกมติที่ประชุมทั้งจ�ำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงได้
บันทึกค�ำถาม ค�ำชี้แจงและความเห็นของที่ประชุมไว้
หลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมไว้ ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้
ส�ำหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำ� หนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและน�ำไปบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงานขอ
งบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ น�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิด
เผยในหัวข้อการก�ำกับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มีการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะส�ำคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน
บริษัทฯได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือ
จรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงด�ำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2559 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการก
ระท�ำรายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หมวดที่ 3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders)
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการท�ำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ระมัดระวัง
และพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม
ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและวางแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายได้ดังนี้
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และแบ่งปันผลก�ำไรให้
ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งน�ำเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
2. พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และ
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ ก�ำกับ
ดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท�ำงาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม หน้า 91-93)
3. ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ย 84%  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค หน้า 93)
4. คู่ค้า การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่    ตกลงกันและยึด
มั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
หน้า 89)
5. คู่แข่ง  บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า การ
แข่งขันจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม
หน้า 89)
6. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช�ำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ
(รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 89)
7. ทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล
อื่น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น หน้า 89-90)
8. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฎใน
หัวข้อที่ 4 การเคารพสิทธิมนุษยชน หน้า 91)
9. สังคม บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�ำคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 7
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 93-95)
10. ชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 93-95)
11. ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 8 การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ หน้า 95)

3.2.2 กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหาพนักงานภายในองค์กร ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทาง E-mail : cgcommittee@pps.co.th
3.2.3 กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหากรรมการบริษัท/ กรรมการผุ้จัดการ ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ผ่านทาง E-mail : Whistleblow@pps.co.th

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ)สามารถร้องเรียน ได้ที่
Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
เป็นผู้รับรายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และท�ำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ  อนึ่ง บริษัทฯได้ก�ำหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะน�ำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน
เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย
		
ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่

:

อีเมล์
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
381/6  ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ir@pps.co.th
www.pps.co.th
0 2718-2785 - 9
0 2300-5545 – 6

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3.2.1 ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการ
รับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
		

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ส�ำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบ
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

		
		
		
		
		
		

จดหมายบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (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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บริษัทฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูล
ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำ� เสนอทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ขอ
งบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นใน
รายงานประจ�ำปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
เพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได้
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบซึ่งท�ำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ ก�ำหนดและไม่ด�ำเนินการใดอัน
เป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน
โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อก�ำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์   บริษัทฯ จะน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะด�ำเนินการตามขั้น
ตอนต่อไป

4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการท�ำหน้าที่พิจารณา
และน�ำเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง
ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การ
ผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ ก�ำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และก�ำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง

4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการก�ำหนดล�ำดับชั้นของอ�ำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วง
ดุลในตัวก�ำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท อินโฟแอส
โซซิเอท จ�ำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 7 กัยยายน 2559

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ด�ำเนินไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลก�ำไร โดยการท�ำ
หน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้า
หนี้ รัฐ ลูกค้าและสังคม
คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือ
จรรยาบรรณ (ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติ ก่อนน�ำไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติรวมถึงติดตามการปฏิบัติดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน ( COMPLIANCE UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ
ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในรายงานประจ�ำปี 2559  และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการ
ชุดย่อยเปิดเผยจ�ำนวนครั้งของการประชุม จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการท�ำนหน้าที่ไว้
ในรายงานประจ�ำปีด้วย
บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการก�ำหนด และความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปี 2559 ในหัวข้อเรื่องค่า
ตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีราย
ละเอียดตามที่ปรากฎในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆและจ�ำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ
ปรากฎในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2559
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความ
โปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่ปราก
ฎในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจ�ำไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4.4 การท�ำรายการของกรรมการหรือผู้บริหาร

ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่น�ำเสนอข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

4.5 การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.pps.co.th เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจ�ำปี เป็นประจ�ำทุกปี

1. บริษัทฯ ก�ำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุก
ครั้ง
2. บริษัทฯ ก�ำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทฯ ก�ำหนดเป็นนโยบายว่าการท�ำรายงานระหว่างกันที่ส�ำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำ� เนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยในปี 2559  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

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

5.1 วาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง

วาระในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535   ส่วนกรรมการ
อิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

5.2 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมการ และสูง
เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้  และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการชุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม
ขึ้น
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 เบี้ยประชุม
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
2. ค่าตอบแทนประจ�ำ เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการก�ำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงิน
รางวัล และบ�ำเหน็จ  รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็น
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี  เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอ�ำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดท�ำรายงานเสนอ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 5 ชุด
1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารมีจ�ำนวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต�ำแหน่งต่อไปนี้ ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยต�ำแหน่ง ดังนี้
1.1 กรรมการผู้จัดการ
1.2 รองกรรมการผู้จัดการ
1.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
1.4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
1.5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
		
ทั้งนี้ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้  ตามเห็นสมควรอีกไม่เกิน จ�ำนวน 2 คน โดย
กรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง คราวละ 2 ปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ด�ำรงต�ำแหน่งวาระ ละ 3  ปี  ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ
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3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3
คนซึ่งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยตัวแทน
จากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายโครงการอย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 2 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 วาระ
5. คณะกรรมการธรรมภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ได้อีก

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำอย่างน้อยทุก
3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จ�ำนวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด  ทั้งนี้ กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจาก
จะมีเหตุจำ� เป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย  ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจ�ำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดตารางการประชุมล่วง
หน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันก�ำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะ
กรรมการล่วงหน้าโดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดท�ำเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นความลับ

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจ�ำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

5.6 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมในวันที่ 12 พฤศจิกายน
2559

5.7 การรายงานข้อมูล

1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค�ำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการด�ำเนินงาน
แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส�ำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
2. คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
3. คณะกรรมการได้จัดท�ำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานทางการเงิน
ของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ�ำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
3.1 ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดท�ำให้มีการจัดท�ำงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล
3.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะ    
ด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึง จุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการด�ำเนิน    
การที่ผิดปกติ
3.3 ให้คำ� ยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ   
โดยสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯ
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5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความ
รู้ความสามารถมาพัฒนา สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต(FETURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะ
ได้รับการพัฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำ 
และความรู้ในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากร ดังกล่าวได้ด�ำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีต�ำแหน่ง
งานว่างลง

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ
และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการด�ำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อ
ให้น�ำมาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย
ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และจะมีการน�ำผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
โดยในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการ
บริษัท แบ่งออกเป็น 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้
1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 จากคะแนนเต็ม 4  ซี่งอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก
2. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท  เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 จากคะแนนเต็ม  4  ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก
3. การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม  4   ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4. การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีคะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 4  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก
5. การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม  4 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก
6. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 2.33 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
7. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีคะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 4  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการ
บริษัท ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมิน
ต่อกรรมการผู้จัดการ

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการท�ำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ
ความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการของบ
ริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่
เข้ารับต�ำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ส�ำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากกรรมการทุกท่านยังคงเป็นกรรมการชุดเดิม อย่างไรก็
ดี เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น กฎเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลกิจการ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสภาวการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันที่ 9
พฤษภาคม 2559
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5.11 การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมไว้ไม่เกิน 3แห่ง
ส�ำหรับกรรมการผู้จัดการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี 2559 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติตาม
นโยบายที่ก�ำหนด

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่รวม
ทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆอยู่เสมอโดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัท
ควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่
หลักสูตรDirectors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
บริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ มีกรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆได้แก่

นายประสงค์ ธาราไชย

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Class 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�ำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 Thai institute of Directors
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 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�ำหรับผู้ประกอบการ จัดโดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่ง
ชาติ (องค์การมหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA)
• หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 11) Thai Institute of Directors
• หลักสูตร “การจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR  Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)
• หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(SET)
• หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557”  Thai Investors Academy
• โครงการ CORPORATE  SUSTAINABILITY  ADVISORY  PROGRAM 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
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• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2010 Thai Listed Company Association (TLCA)
• สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต”  Thai Institute of Directors

นายธีรธร ธาราไชย
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
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�ำเร็จ 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�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดขึ้น
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1. นายพงศ์ธร  ธาราไชย
• หลักสูตร  โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพชั้นสูงทางนวัตกรรมส�ำหรับผู้ประกอบการ จัดโดยส�ำนักงาน  นวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
2. นายธีรธร  ธาราไชย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

5.13 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตลอดจนควบคุมติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม  PPS  TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมโดย
ให้รวมเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานก�ำกับการ
ปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตามการปฎิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ส�ำหรับนโยบายที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหาของการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้
1. นโยบายก�ำกับการดูแลกิจการที่ดี
2. ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
4. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

5.14 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างถูก
ต้อง  ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เป็น      
อิสระ และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
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2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�ำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.4 ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2.5 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
3. เป็นผู้น�ำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตารมระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะ
สม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้
จัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. ก�ำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. ก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
กรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. ก�ำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการ
บริษัทชุดย่อย เพื่อน�ำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและ
อนุกรรมการ

5.15 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน  ค่าที่ปรึกษา  โบนัส  และสวัสดิการต่างๆ  อาทิ เบี้ยเลี้ยง และค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น ส�ำหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อ�ำนวยการโครงการ
จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในต�ำแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญา
จ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ
1.2 ค่าตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วย  เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ( PROVIDENT  FUND ) เงินชดเชยเกษียณอายุ
( RETIREMENT  COMPENSATION)  โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIB)
2. การพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน น�ำผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ใน
การพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้
จัดการ คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง
2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร ระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการเนื่องจากกรรมการ
ทุกท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว

5.16 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
กิจกรรมการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น
โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ พ.ต.ท.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ  นางวิภาวี  บุณยประสิทธ์
นายคเชนทร์  เบญจกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ)  ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้อ
ก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้น�ำเสนอข้อมูล
ที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท�ำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท�ำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นายคเชนทร์  เบญจกุล  ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ  
กรรมการบริษัท นายคเชนทร์จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ มีประสบการณ์ท�ำงานด้านวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบ
ริษัทฯ ส่งเสริมให้การท�ำงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5.19 การน�ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติเป็นรายไตรมาส โดยก�ำหนดให้มีวาระการประชุมเพื่อมีการ
รายงานและติดตามดูแลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.20 ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับบริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ก�ำหนดให้บริษัทผู้สอบบัญชีภายนอก ต้องมีความเป็นอิสระจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้
บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เคยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดดังกล่าว

6 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�ำของคณะกรรมการ
บริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญต่างๆ
4. ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร COMPANY  SECRETARY  PROGRAM CLASS  42/2554
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตรง

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมงาน
วิศวกรชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความมั่นใจต่อ
ลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงการมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดระยะกว่า 30 ปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความ
ส�ำคัญและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต เสรีและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการ
ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน
ที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการและ
คุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใช้ราคาเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในการพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด

แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่าง
ผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวังของลูกค้า
3. ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
4. ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

การด�ำเนินการในปี 2559

1. บริษัทฯได้เข้าร่วมการเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพและยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของเจ้าของ
โครงการ
ทั้งนี้ทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอราคาค่าบริการของบริษัทฯ

2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ให้ค�ำจ�ำกัด
ความของค�ำว่า “คู่ค้า” ไว้ว่าเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ
และเจ้าหนี้ และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลง
ต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ท�ำไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง กรณี
ที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า
3. ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยเรือ่ งของขวัญและค่าใช้จา่ ยเลีย้ งรับรองของก�ำนัล สิง่ ของ ทุกรูปแบบจากคูค่ า้
4. ก�ำหนดเงือ่ นไขในการคัดเลือกคูค่ า้ ให้มคี ณ
ุ สมบัตแิ ละความสามารถเหมาะสมกับงานทีจ่ ะด�ำเนินงานร่วมกัน เช่น
4.1 บริษัทคู่ค้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในการด�ำเนินกิจการ
4.2 บริษัทคู่ค้ามีประสบการณ์การท�ำงานที่น่าเชื่อถือ โดยได้รับหนังสือรับรองผลงานจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่
4.3 ท�ำบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่บริษัทฯ ยอมรับ (Vendor List) เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับแรก ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า
ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน

การด�ำเนินการในปี 2559

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและ
การช�ำระเงินงวด ซึ่งตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด

2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่อง
นี้อย่างชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

แนวทางในการปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและคู่มือจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
รณรงค์ไม่ให้พนักงานใช้สินค้าที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัทฯ ทั้งหมดต้อง
เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย

การด�ำเนินการในปี 2559

1. บริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
2. บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือประกาศห้ามพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ในหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมีประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอีกหนึ่งกุญแจส�ำคัญ ส�ำหรับการประกอบกิจการและ
พัฒนาผลงานที่เป็นเลิศ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจ
ธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น”
ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและเกิดผลสูงสุด บริษัทฯ จึงได้จัด
ให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตขึ้นก่อนเพื่อน�ำผลการวิเคราะห์และการประเมินมาจัดท�ำเป็นนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทั้งจากการลงประกาศนโยบายฉบับดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th และการร่วมลงนามค�ำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติด้านการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ก�ำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ บริษัทฯ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. ก�ำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
3. ก�ำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำ� กับดูแลควบคุมและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ รวมถึงพิจารณาติดตามความเสี่ยงและป้องกัน
จากการทุจริตและคอร์รัปชั่นในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นและมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการก�ำหนดให้มีการ
ตรวจติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกไตรมาส
4. ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะ
เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนเข้ารับต�ำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ
5. ก�ำหนดให้ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
หากพบเห็นการกระท�ำผิดหรือการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่ได้ก�ำหนดไว้

การด�ำเนินการในปี 2559

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
2. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2559) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และถือเป็นหลักในการประกอบธุรกิจและด�ำเนินกิจการไปสู่ความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่า พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีรวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
เสมอมา ทั้งในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�ำงานและอื่นๆ ของพนักงาน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากพนักงานผู้นั้นก่อน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือมีเจตนาส่อไปในการทุจริต
2. ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าถึงนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. เน้นย�้ำให้พนักงานทุกคนไม่กระท�ำการละเมิดหรือคุกคาม ทั้งจากวาจา และการกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม
เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความ
พิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการท�ำงานที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่
4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อรับเรื่องร้อง
เรียนหรือแจ้งเบาะแส ทั้งในกรณีที่พบเห็นพนักงานบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อ
บังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ
5. ก�ำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่แจ้งข้อมูล หรือให้
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมของบริษัทฯ (Whistleblower Policy) ซึ่งรายละเอียดของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการจัดการ การ
ด�ำเนินการตรวจสอบ สืบสวน พิจารณาข้อเท็จจริง การเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นความลับ และบทลงโทษส�ำหรับผู้ที่กระท�ำผิด

การด�ำเนินการในปี 2559

1. บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัวของ
พนักงานทุกคนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ คนนั้นมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด
บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการท�ำงาน

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ไม่บังคับให้พนักงานท�ำงานโดยปราศจากความสมัครใจ
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องข้อก�ำหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึงข้อก�ำหนดเรื่องการ
ปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน ทั้งเรื่องการพิจารณาปรับเลื่อนต�ำแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงิน
โบนัส ว่าจะให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และจะท�ำการพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถของ
พนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่นำ� เอาข้อก�ำหนดเรื่องอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา ชนชั้นวรรณะ หรือ
การแสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจ�ำกัดหรือเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด
2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสม และปลอดภัยส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคน สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกละเมิดสิทธิ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการ
ทราบเบาะแสหรือพบเห็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการก�ำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นระบบ
และยุติธรรม
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3. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและสม�่ำเสมอ

การด�ำเนินการในปี 2559

1. บริษัทฯ  ได้ด�ำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุม และปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน
หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ PPS Training Center ด�ำเนินการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย

5.2 การคุ้มครองทางสังคมและสภาพการท�ำงานของพนักงาน

นอกจากการจ้างงานและการเคารพสิทธิในการท�ำงานที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ
พนักงานทุกคน โดยจัดให้มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะ
สมตามที่กฎหมายก�ำหนด และการจัดให้มีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ครอบคลุมถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัททุกคน
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ฝึกอบรมและเผยแพร่คู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงเงื่อนไขการจ้างงานรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่
พนักงาน
จะได้รับ รวมถึงค่าตอบแทน การปรับขึ้นค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถของพนักงาน สิทธิวันลา เงินทดแทนและ
สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย รวมถึงสวัสดิการพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น โครงการเงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โครงการเงินเกษียณอายุ เงินประกัน
สังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
2. ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล และผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
2.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เงินชดเชยเกษียณอายุ
(Retirement Compensation) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)  

การด�ำเนินการในปี 2559

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน (Provident Fund) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนิน
การมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
แล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน
2557 ซึ่งในปี 2559 นี้นับเป็นการด�ำเนินการในปีที่ 3
3. บริษัทฯ ได้ทำ� ประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน

5.3 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน

สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นั้น พนักงานต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
การก่อสร้างของโครงการ พนักงานของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงสูงจากการได้รับอันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ดังต่อไปนี้
แนวทางในการปฏิบัติ
1. จัดท�ำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้พนักงานบริษัททุกคน นอกเหนือจากประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
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2. ก�ำหนดมาตรการพร้อมจัดท�ำแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Plan) การจัดการเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน
ส�ำนักงานและในสถานที่ก่อสร้าง
3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ�ำเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจ�ำและเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง
ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้
4. จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่องข้อก�ำหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่ง
แวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) อย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
อันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ

การด�ำเนินการในปี 2559

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังกล่างอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�ำงานถึงขั้นหยุด
งานหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
บริษัทฯ เอาใจใส่ ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ความพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบงานได้ตรงเวลา ซึ่งถือเป็น
เป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานบริหารโครงการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระท�ำที่เป็นการละเมิดหรือท�ำให้เสียสิทธิของผู้บริโภค
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า
2. ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ทำ� พันธะสัญญาไว้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
3. เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า

การด�ำเนินงานปี 2559

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�ำปี เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในด้าน
ต่างๆ ซึ่งผลประเมินในปีนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 84% ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความช�ำนาญในการให้บริการออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความส�ำคัญต่อการรับผิดชอบ และตอบแทนสู่สังคม รวมถึงมีส่วน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความช�ำนาญ และ
นวัตกรรม
ออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม
แนวทางในการปฏิบัติ
1. พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร
2. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิชาชีพวิศวกรรม
3. เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสีขาว
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

การด�ำเนินงานปี 2559

1. บริษัทฯ เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำ� หนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ในการท�ำงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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1.1 โครงการ “PPS Project Live Challenge” เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันเเละส่งเสริมให้พนักงาน
ได้ทดลองใช้โปรแกรมที่บริษัทฯ สร้างขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานควบคู่ไปกับ
การพัฒนานวัตกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
1.2 โครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ต่อเนื่อง 2 ปี)” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและ
การพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพมากขึ้น
1.3 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ วิศวกร/สถาปนิกของบริษัทฯ พัฒนาความรู้ความ
สามารถของตนเองโดยการสอบเลื่อนขั้นระดับใบประกอบวิชาชีพ
1.4 โครงการ “รางวัลคุณค่า คู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายใน บริษัทฯ เกี่ยวกับการ
ท�ำความดี เป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชา และของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เพื่อนๆ
พนักงาน
1.5 โครงการ “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุร”ี โดยให้พนักงานร่วมงาน
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินินาถ ของโรง
พยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายใน
องค์กร เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่พนักงาน PPS ท�ำไม่ได้
1.6 โครงการ “เด็กในวันนี้ คือ วิศวกรที่ดีในอนาคต (ปี 2)” เป็นโครงการที่พนักงานของ PPS ริเริ่มช่วยเหลือชุมชนด้วย
ตัวเอง โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้าง Backdrop และ
ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ โดยการปันน�้ำใจให้เด็กและสังคม ร่วมแจกขนม น�ำ้ หวาน รวมถึงไอศกรีมให้แก่เด็กๆ และ
ร่วมถ่ายภาพกับมาสคอตลุงพีในงานวันเด็กที่จัดขึ้น ณ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งโครงการนี้ได้แสดงให้
เห็นถึงผลส�ำเร็จที่เด่นชัดของความพยายามจุดประกายให้วิศวกรเป็น “วิศวกรที่ดี” ว่ามีการกระจายออกสู่ภายนอก
องค์กร เหมือนเป็นการสร้าง “เครือข่ายของวิศวกรที่ดี” ขนาดย่อมและเริ่มมีการหมุนวนเป็นวัฏจักรอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พนักงานของ PPS ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการช่วยเหลือ
สังคมอีกด้วย
2. บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการเป็นวิศวกรที่ดีสู่ชุมชนและสังคม จะสามารถยกระดับวิชาชีพ
และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงานในโครงการ โดยการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งก็หมายถึงการร่วมงานกับบุคลากรที่มี
คุณภาพ ท�ำงานเป็นระบบ ใช้นวัตกรรมในการท�ำงาน เพื่อให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วง ได้เห็น
ตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี และน�ำไปปฏิบัติตาม
2.2 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ให้คณะ นักศึกษา เข้ามาดู
งานในพื้นที่ก่อสร้างจริง
2.3 การเผยเเพร่ความรู้สู่สังคม โดยการจัดกิจกรรม “ช่างมันส์สัญจร” ตามแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ชาวบ้านในชุมชน รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1. ช่างมันส์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนนางเลิ้ง ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งจึงได้เข้าไปให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อที่ชาวบ้านจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้
เมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤต   
2.3.2. ช่างมันส์สัญจร ครั้งที่ 2 ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย
ร่วมจัดกิจกรรมผ่านนิทรรศการ “ในหลวงกับงานช่าง” พูดคุยและสัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ของที่อยู่
อาศัยยุค 4.0 พร้อมทั้งเปิดให้ค�ำปรึกษา แก้ปัญหาเรื่องบ้าน ปัญหางานด้านวิศวกรรมต่างๆ และ
เรื่องที่น่าสนใจอีก มากมาย  
2.3.3. ช่างมันส์สัญจร ครั้งที่ 3 ณ เวียงป่าเป้า ตอน “เวียงป่าเป้าปลอดภัยโมเดล” เป็นการรณรงค์  
เพื่อบ้าน หอพัก ปลอดภัย เพราะอัคคีภัยในบ้านป้องกันได้
2.4 การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร โดยใช้
โครงการสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ดี เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ
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2.5 การพัฒนาชุมชนโดยรอบของโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการในการสนับสนุนด้าน เงินทุน ส่วน
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส�ำหรับการพัฒนา พื้นที่สาธารณูปโยชน์
ต่อชุมชนโดยรอบของโครงการ เช่น โครงการโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งและอุปกรณ์เครื่อง เล่น ณ โรงเรียนบ้านหนอง
ม่วง อ�ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, โครงการสร้างห้องน�้ำโรงเรียนเพื่อปรับปรุงและ ส่งเสริมสุขลักษณะของครูและ
นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคราม, โครงการร่วมปรับปรุง
สาธารณสมบัติเทศบาลต�ำบลแก้งคร้อ โครงการปรับปรุงห้องน�้ำและมอบ อุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านหนองสาม
เขา อ�ำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูม,ิ โครงการปรับปรุงห้องสมุด ห้องน�้ำ อ่างแปลงฟัน ณ โรงเรียนบ้านหนองแจง
อ�ำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ,์ โครงการปรับปรุง อาคารเรียนและห้องน�้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ
สี่เหลี่ยม อ�ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น
2.6 การช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมสนับสนุน "มูลนิธิ ไอแคร์ ประเทศไทย" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง
พลังเยาวชนและอนุเคราะห์คนด้อยโอกาส และร่วมสนับสนุนสมทบทุนบริจาคให้ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย”
เพื่อสนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมชุมชน และสังคม ด้านสุขภาพ
และชีวอนามัย
8. การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการด�ำเนินงานของธุรกิจด้วย
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบในการออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรืออาคารเขียว (Green Building)
3. รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการประหยัดน�ำ 
้
ประหยัดไฟฟ้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น
4. ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) และปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด เช่น
4.1 ต้องจัดท�ำรั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบสถานที่ก่อสร้าง
4.2 ต้องใช้ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปิดกันสิ่งก่อสร้างป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
4.3 ต้องจัดอุปกรณ์และสถานที่สำ� หรับล้างท�ำความสะอาดล้อและตัวถังรถ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้อง
ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า ถนน และที่สาธารณะที่อยู่ติดกับที่ก่อสร้าง
4.4 ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวนชุมชนข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง
4.5 มีมาตรการควบคุมและก�ำจัดของเสียจากการก่อสร้าง
4.6 เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างต้องสวมหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อท�ำงานในที่สูง เป็นต้น
4.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่ได้ปฏิบัติจะต้องท�ำการแก้ไข
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เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาชีพบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญที่จะน�ำไปปฏิบัติทั้งในส่วนของ
ส�ำนักงานใหญ่ และที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน�ำมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเผยแพร่
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย
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แนวทางในการปฏิบัติ

1. น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ
2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3. เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคม

การด�ำเนินงานปี 2559

1. มีการน�ำระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซด์งานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการท�ำงาน และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
2. การพัฒนาโปรแกรม Project Live อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยได้น�ำ
โปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยวัตถุ
ประสงค์หลักของโปรแกรมดังกล่าว ก็เพื่อช่วยให้การควบคุมงานก่อสร้างของโครงการเกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าของ โครงการผ่าน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone และเพิ่ม
ความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน
3. การจัดท�ำ Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัทฯ ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ที่
โดดเด่น ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ บริษัทฯ คิดค้น จนออก
มาเป็น Animation ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้แนวใหม่คืนสู่สังคม อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้านวิศวกรรม สอด
แทรกมุขตลกและความบันเทิง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
4. รายการวิทยุช่างมันส์ FM 106 MHz ทุกวันอาทิตย์ 14.00 – 15.00 น. เป็นรายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่างจากผู้
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ที่จะท�ำให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับช่าง กลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นเรื่องสนุก และกลายเป็น
เรื่องตลก รวมทั้งเปิดสายตอบค�ำถามจากผู้ฟังทุกคนอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย
5. การน�ำแอปพลิเคชั่น Project Live มาปรับปรุงและเพิ่ม Features ใหม่ๆ เข้าไป เพื่อตอบสนองการใช้งานของพนักงาน  
ตลอดจนได้นำ� แอปพลิเคชั่น Project Live ไปจดสิทธิบัตรทางปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
6. ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบ Project Live เป็น Version IOS และ Android เพิ่ม ภายใต้ชื่อ Site Walk เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้เข้ามาใช้ระบบ และต่อยอดเป็นแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ส�ำหรับเป็นช่องทางในการต่อยอด
เป็นธุรกิจใหม่ในอนาคต
7. ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบอินทราเน็ต เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของบุคลากรหน้างานและส�ำนักงานใหญ่ โดยใช้ข้อมูลจาก
ระบบบริหารจัดการบุคคล (Prosoft) และระบบ Project Live ผนวกเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อโครงการ MyPPS เพื่อใช้เป็น
ระบบกลางในการเข้าถึงระบบสารสนเทศทั้งหมดของบริษัทฯ
8. การน�ำฟังก์ชั่นตรวจสอบ Defect ของ Project Live ไปต่อยอดเป็นแอปพลิเคชั่น Project Delivery ส�ำหรับใช้ตรวจสอบ
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมเพื่อส่งมอบห้องให้แก่ลูกค้าต่อไป
9. การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�ำหรับผู้ประกอบการของ SET, MAI, NIA และ TMA
จนได้รับรางวัล Innovation Organization 2016
10. การจัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานทางด้านนวัตกรรมของทางบริษัทฯ โดยมีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน สร้างความแตกต่างในการท�ำธุรกิจ ส่งเสริมความโปร่งใสในทุก
กระบวนการ ทั้งภายในองค์กรรวมถึงองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านนวัตกรรมที่บริษัทฯ สร้างสรรค์ขึ้น
11. เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และระบบบริหาร
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

10. การจัดท�ำรายงาน

เพื่อให้การน�ำเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดท�ำ
รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจ�ำปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานล่าสุดของ Global
Reporting Initiative (GRI) G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากที่สุด
ในขณะนี้
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คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

จรรยาบรรณ
และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
“วิชาชีพวิศวกรรม” เป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคคล ผู้ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถทาง
วิศวกรรมเป็นอย่างดี วิศวกรจะต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเที่ยงธรรม และมีสัจจะ
ความมุ่งหมายของจรรยาบรรณและข้อก�ำหนดนี้ ก็เพื่อเป็นหลักยึดในการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อความยุติธรรม และความเหมาะสม
การประพฤติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณและมีจริยธรรมนั้น เป็นรากฐานแห่งการเสริมสร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจ�ำเป็น
อย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิศวกรรม การกระท�ำใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯที่ผิดไปจาก บัญญัติเรื่องจรรยาบรรณและข้อก�ำหนดเกี่ยว
กับจริยธรรมที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้นี้ ถือว่าพนักงานบริษัทผู้นั้นได้กระท�ำความผิดต่อวิชาชีพ และต่อบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับโทษทางวินัย
1. พันธกรณีต่อวิชาชีพ
1.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้
ประสบการณ์กับวิศวกรอื่น ตลอดจนนิสิตนักศึกษา โครงการช่วยงานสมาคมวิศวกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาบันการ
ศึกษา และการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้วิชาชีพวิศวกรรม
1.2 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด พึงหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่จะ
น�ำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพวิศวกรรม
1.3 วิศวกรของบริษัทฯ ย่อมไม่ปฏิบัติวิชาชีพเกินขอบเขตความรู้ ความสามารถของตนเอง
1.4 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานแต่เพียงในนาม และต้องปฏิบัติตามหลักวิชาชีพโดยเคร่งครัด
1.5 วิศกรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้วิชาชีพ ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดกฎหมาย
1.6 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพ และปฎิบัติตามกฎหมาย
2. พันธกรณีต่อสาธารณะ
2.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพึงพยายามขจัดการแพร่
ข่าวสารที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง หรือขยายความเกินความจริงหรือที่ไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
2.2 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิต สุขภาพของคนงานและ
สาธารณะชน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
3. พันธกรณีต่อผู้ว่าจ้าง
3.1 พนักงานของบริษัทฯ ต้องซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้างของตน
3.2 พนักงานของบริษัทฯ พึงแสดงฐานะของตนให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะรับด�ำเนินการ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ท�ำใดๆ
ซึ่งตนเองอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
3.3 ในกรณีที่วิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในความพอเพียงทางเทคนิคของงานวิศวกรรม หากผู้มีอำ� นาจ เหนือ
กว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่น วิศวกรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง
3.4 ในกรณีที่เห็นว่า การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาด�ำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างของตน พนักงานของ
3.5 บริษัทฯ จะต้องแนะน�ำให้ผู้ว่าจ้าง จ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวและตนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
3.6 พนักงงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า หรือกระบวนการทางเทคนิคของผู้ว่าจ้าง โดยมิได้
รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
3.7 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดจากผู้ว่าจ้างหลายรายในการให้บริการงานชิ้น
เดียวกัน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว
3.8 ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานซึ่งตนรับผิดชอบ พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เช่น
ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าตอบแทนจากผู้ขายวัสดุหรืออุปกรณ์เป็นต้น จากผู้อื่นเป็นอันขาด นอกจาก
ผู้ว่าจ้างของตนเท่านั้น
3.9 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นผู้รับเหมาหรือร่วมทุน ในการประกวดราคางาน ซึ่งตนเป็นผู้รับ
ผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
3.10 พนักงานของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบทันทีถึงกิจการใดๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และอาจจะเป็นคู่แข่ง
หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้ว่าจ้าง
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4. พันธกรณีต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
4.1 พนักงานของบริษัทฯ ไม่ยึดถือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และให้เกียรติในผลงานของผู้อื่น
4.2 พนักงานต้องไม่กระท�ำใดๆ อันอาจน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือการปฏิบัติวิชาชีพของผู้
อื่น
4.3 พนักงานของบริษัทฯ พึงละเว้นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์งานของบริษัทอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่
4.4 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซงงานของพนักงานของบริษัทอื่น เมื่อทราบว่าบริษัทอื่นได้มีข้อตกลงท�ำงานนั้น
อยู่แล้ว นอกจากผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกการจ้างกับบริษัทนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
4.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แข่งขันกับบริษัทอื่นด้วยการตัดราคาค่าจ้างของบริษัทฯ ให้ต�่ำกว่าราคาที่บริษัทอื่น
เสนอ โดยเฉพาะเมื่อได้ทราบอัตราค่าจ้างของผู้นั้นแล้ว
5. พันธกรณีต่อผู้ถือหุ้น
5.1 บริษัทฯ ต้องปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
5.2 บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่มี ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ และ
เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อก�ำหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ทราบ หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ส�ำคัญๆ ของบริษัทฯ
ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการก�ำกับดูแลให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ น�ำหลักจรรยาบรรณที่ได้รับการอนุมัติไว้
มาปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และนอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังกล่าว บริษัทฯ และพนักงานทุกคนยังยึดถือหลัก
จรรยาบรรณที่ก�ำหนดโดย สภาวิศวกรและสถาปนิก ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลวิศวกรและสถาปนิก
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 720 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว 119,999,973 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

การลงทุน
การลงทุนของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการลงทุน
ในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วของบริษัท
ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่
ออกจ�ำหน่าย
แล้ว
(หน่วย:หุ้น)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ

อัตราส่วน
การถือหุ้น

ชนิดของหุ้น

บจก.พีพีเอส ดีไซน

กทม.

ให้บริการออกแบบด้านวิศวกรรม

30,000

29,998

99.99%

หุ้นสามัญ

บจ. สวอน แอนด์
แมคคลาเรน
(ประเทศไทย)

กทม.

ให้บริการออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน

700,000

245,000

35%

หุ้นสามัญ

บจก.พีพีเอส อินฟอร์เม
ชั่น คอนซัลแทนท์

กทม.

ให้บริการด้านมีเดียและคอนเทนท์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

500,000

450,000

90%

หุ้นสามัญ

ENSEMBLE EQUITY
PTE. LTD.

สิงคโปร์

PROVISION OF PROJECT
MANAGEMENT AND
ENGINEERING CONSULTING
SERVICES & PRODUCTS

500,000

450,000

90%

หุ้นสามัญ

ชื่อกิจการ
กิจการร่วมค้า พีพีคิว

สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
กทม.
ให้บริการควบคุม
งานก่อสร้าง
อาคารที่ทำ� การ
ศาลฎีกา

ทุนกิจการร่วมค้า มูลค่าเงินลงทุน
3,300,000
2,640,000

อัตราส่วนการลงทุน
80%
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2557-2559
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส�ำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแส
เงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ� นาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความ
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2557-2559
											หน่วย ล้านบาท
รายการ

ก�ำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
เงินปันผลจ่าย

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)/1

2557
ปีที่ผ่านมา
16.27
12.00

78.59

รอบผลการด�ำเนินงานปี
2558
ปีที่ผ่านมา
4.23
22.24

554.75

2559
ปีที่น�ำเสนอ
32.87
28.31

90.68

หมายเหตุ : /1 –ค�ำนวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยก�ำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�ำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด
กรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย
การแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�ำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1
เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
2. บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�ำคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ
จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�ำการซื้อขาย
หลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
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บุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2557-2559 และ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจ�ำนวนบุคลากรต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
ต�ำแหน่ง
ผู้อำ� นวยการโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
วิศวกรโยธา
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
สถาปนิก
ช่างเทคนิค
บัญชีและการเงิน
ฝ่ายส�ำนักงานเลขานุการและธุรการ
แม่บ้านและพนักงานขับรถ
รวม

2557
13
30
40
22
28
11
47
9
49
8
256

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ณ 30  ธันวาคม 2559
2558
17
30
40
24
29
10
33
9
40
8
240

2559
16
40
57
25
32
14
37
9
53
7
290

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร
เป็นต้น

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิเบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

รายการผลตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

รวม

ปี 2557
172.70

172.70

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ� คัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ� คัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
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ปี 2558
158.25

158.25

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2559
184.82

184.82
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดมา เนื่องจาก
บริษัทฯ เห็นว่าบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และทัศนคติที่ดีจะเป็นก�ำลังที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบผลส�ำเร็จ  บริษัทฯ จึงจัดให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ  ซึ่งมีศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ หรือ “ PPS Training Center” ซึ่งเป็นองค์กร
แม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) ที่ได้การรับรองจากสภาวิศวกร เป็นหน่วย
งานหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก คิดเป็น
หน่วยพัฒนา PDU (Professional Development Unit) จ�ำนวน 2,274 หน่วย ซึ่งหน่วยพัฒนา (PDU) นี้ ผู้ผ่านการอบรมสามารถน�ำไปใช้
เป็นประโยชน์ในการขอเลื่อนระดับขั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ และแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
(Career Path Planning) เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ
เช่น การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ซึ่งจะใช้วิทยากรจากภายในและภายนอกมาบรรยาย การอบรมกับหน่วยงานภายนอก
(Public Training) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Leaning) การสอนงาน (Coaching) ซึ่ง
ได้แบ่งหลักสูตรการอบรมไว้ 4 ระดับ ตาม Career Path Planning เป็นต้น ดังต่อไปนี้

ระดับที่ 1 “Basic Training (อายุงาน 0-1ปี)” เน้นการอบรมให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน รวมถึง จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ระดับที่ 2   “Intermediate Training (อายุงาน1-3ปี)” เน้นการอบรมให้พนักงานระดับกลาง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานหน้าสนามให้มากขึ้น เช่น การตรวจสอบ Shop Drawing  การพิจารณาอนุมัติวัสดุ  การตรวจสอบเงินงวด และงาน
เพิ่ม ลด เป็นต้น
ระดับที่ 3 “Advance Training (อายุงาน 4-6ปี)” เน้นการอบรมให้กับพนักงานในระดับอาวุโสหรือผู้จัดการโครงการ เพื่อก้าวสู่ระดับ
บริหารต่อไป เช่น การบริหารสัญญาก่อสร้าง FIDIC เป็นต้น
ระดับที่ 4 “Continuous Training (อายุงาน 6 ปีขึ้นไป)” เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อเพิ่มทักษะและความ
ช�ำนาญในการท�ำงานที่แตกต่างออกไป เช่น Fire Life Safety  และ Concrete for High Rise Building เป็นต้น
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ระดับที่ 1 Basic Training

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปรับทัศนคติและให้ข้อมูลด้าน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ ได้ทราบ
และเข้าใจถึงวิธีการและแนวทางในการท�ำงาน ซึ่งจะท�ำให้การท�ำงานของพนักงานนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ การด�ำเนินงานของบ
ริษัทฯ หลักสูตรที่จัดอบรม ได้แก่
1. หลักสูตร “แนวทางการตรวจสอบและการควบคุมงานก่อสร้าง” เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในการท�ำงานเป็นผู้ควบคุม
งาน
2. หลักสูตร “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน”  เน้นบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่
ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา
3. หลักสูตร “วิศวกรที่ดีแบบ PPS” เน้นเรื่องจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการปฎิบัติงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลัก
จรรยาบรรณที่กำ� หนดโดยสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก และหัวข้อ ธรรมาภิบาล เน้นการต่อต้านคอร์รัปชั่น ความโปร่งใส
ในการท�ำงาน ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ “ปฎิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น”
4. หลักสูตร “Project Live Workshop”  ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการน�ำ IT Application ซึ่งพัฒนาโปรแกรม
โดยบริษัทฯ มาช่วยในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 2 Intermediate Training

ส�ำหรับพนักงานระดับกลางที่มีความรู้พื้นฐานในการท�ำงานระดับหนึ่ง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานด้านวิชาชีพ ได้แก่
5. หลักสูตร “On The Job Training” ส�ำหรับผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ
ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โครงการก่อสร้าง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโครงการ เพื่อ
ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น
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6. หลักสูตร “การตรวจสอบ Shop Drawing และ Material Approval” เน้นหลักการท�ำงานภาคสนาม ให้เข้าใจภาระ หน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อจะได้น�ำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
7. หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�ำงานก่อสร้าง” เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรู้จัก
วิธีการค้นหาอันตรายและป้องกันอันตรายในงานก่อสร้าง ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงาน
8. หลักสูตร “การตรวจสอบเงินงวด และงานเพิ่ม ลด” เน้นเรื่องวิชาการปฏิบัติงานและการตรวจสอบให้เป็นไปตามสัญญา
ก่อสร้างในเรื่องของเงินงวดก่อสร้างและงานเพิ่ม-ลดจากงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ระดับที่ 3 Advance Training

ส�ำหรับพนักงานระดับอาวุโสหรือผู้จัดการโครงการขึ้นไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ได้แก่
9. “PPS Project Live Challenge” เป็นการน�ำเสนอผลงานประกอบ Application Project Live เพื่อให้แต่ละโครงการน�ำ
เสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของตนเอง รวมถึงทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การรายงานผล การประเมินผล และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง FIDIC” เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องสัญญาก่อสร้างสากล ซึ่งเป็นสัญญา ที่ใช้ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในโครงการขนาดใหญ่

ระดับที่ 4 Continuous Training

ส�ำหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในระดับผู้จัดการโครงการ หรือผู้อ�ำนวยการโครงการ โดยเนื้อหา จะเฉพาะเจาะจงลึกลง
ไป เพื่อเพิ่มทักษะ ความช�ำนาญในการท�ำงานที่สร้างความแตกต่างออกไป และมุ่งเน้นเสริมทักษะด้านผู้น�ำ ได้แก่
11. หลักสูตร “ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง (Fire Life Safety)” เน้นเรื่องความปลอดภัยทุกด้าน ทั้งระบบป้องกัน
อัคคีภัยในอาคาร เส้นทางหนีไฟ รวมถึงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น
12. หลักสูตร “Concrete for High-Rise Building” เน้นการควบคุมงานคอนกรีตส�ำหรับการก่อสร้างอาคารสูง เช่น Mass
Concrete เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมและเพิ่มหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับเลขานุการโครงการและช่างเทคนิค ดังต่อไปนี้

หลักสูตรเพิ่มเติม Secretary Training

13. หลักสูตร “เคล็ดลับความส�ำเร็จเลขานุการโครงการในหน่วยงานก่อสร้าง”
14. หลักสูตร “ระบบ ISO ในงานธุรการโครงการ และการประยุกต์ใช้ IT”

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

15. หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร” (จัดอบรม 2 ครั้ง) เน้นหลักการบริหารการจัดการความปลอดภัยภายใน
งานก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามในปี 2559 นั้น นอกจากการจัดอบรมข้างต้น บริษัทฯ โดย PPS Training Center ยังได้จัดอบรมให้กับองค์กร
ภายนอก ได้แก่ บริษัท สยาม คูโบต้า จ�ำกัด ในหลักสูตร “การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง” และ บริษัท ไทยชิมิสึ จ�ำกัด ในหลักสูตร
“การบริหารสัญญาก่อสร้าง”
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน    ได้อนุมัติแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2559 โดยมีความเห็นว่าผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1. องค์กรและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม
1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและพัฒนา
1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
1.5 องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
ส่วนที่ 2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 2.1 องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร
2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
ส่วนที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
3.3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กำ� หนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
ส่วนที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
4.1 องค์กรจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่
ก�ำหนดไว้
4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ�ำเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ส่วนที่ 5. ระบบการติดตาม
5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�ำเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
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สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง “บริษัท อินโฟแอสโซซิเอท จ�ำกัด” ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในส�ำหรับการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นรายไตรมาส รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยบริษัท อินโฟแอสโซซิเอท จ�ำกัด ได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ สถาปนิกกุล เป็นผู้ดูแลการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องใดๆในระบบการควบคุมภายในอย่างมี
สาระส�ำคัญ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งส�ำนักตรวจสอบภายใน โดยได้มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ วนานุกูล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ประสานงานและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท อินโฟแอสโซซิเอท
จ�ำกัด   ทั้งนี้ส�ำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ก�ำกับดูแล
แนะน�ำ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  และมี
ความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาท�ำ
หน้าที่ร่วมก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจ�ำปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือด�ำเนิน
การใดๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)
ทุนจดทะเบียน 180.00 ล้านบาท

99%
บจก.พีพีเอส ดีไซน์ (PPSD)
ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท
ธุรกิจ :
ให้บริการออกแบบงานด้าน
วิศวกรรม

90%
ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.
ทุนจดทะเบียน
500,000 ดอลล่าสิงคโปร์
จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์
ธุรกิจ : PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT AND
ENGINEERING CONSULTING
SERVICES & PRODUCTS

80%
กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)
ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท
ธุรกิจ : ควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างส�ำนักงานศาลฎีกา
โครงการส�ำนักงานศาลฎีกา

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

35%
บจก. สวอน แอนด์ แมคลาเรน
(ประเทศไทย) (SWAN)
ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการออกแบบ
งานด้านสถาปัตยกรรม และ
ตกแต่งภายใน

90%
บจก. พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น
คอนซัลแทนท์ (PIC)
ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการด้านมีเดียและ
คอนเทนต์ เขียนโปรแกรมเพื่อ
สร้าง APPLICATION

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

รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บุคคล/ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
1. บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ำกัด

2. กิจการ่วมค้า พี พี คิว

ความสัมพันธ์
เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่
    กรรมการของบริษัท พงศ์ธีรธร
      จ�ำกัด ประกอบด้วย
   1. นางเรวดี  ธาราไชย
   2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย
   3.นายธีรธร  ธาราไชย
กิจการร่วมค้า
   ร่วมค้า ร้อยละ 80

ลักษณะรายการ
บริษัทเช่าพื้นที่ อาคารพงศ์ธีรธร
   ชั้น 4  เป็นห้องอบรม และ เช่า
   ชั้น 1 ขยายพิ้นทีท�ำงาน
บริษัททวางเงินประกันความ
    เสียหายการเช่าตามสัญญา
กิจการร่วมค้าว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ

บริษัทเรียกเก็บรายได้ ค่าล่วงเวลา
บริษัทให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป

3. บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงเหลือ (บาท)
ณ 31 ธ.ค.. ณ 31 ธ.ค.
2558
2559

15,241

10,855

120,000

120,000

2,657,589

2,920,075

ยอดคงเหลือ (บาท)
2558

2559

851,139

6,102,370

6,102,370 บริษัทท�ำบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการศาลฎีกา
  ร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย  ค่าบริการค�ำนวณตามราคาขาย

-   

-   

-   

321,600

เรียกเก็บอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บกับ ผู้รับเหมา

2,000

2,000

24,000

24,000

บริษัทให้ใช้ที่ตั้งบริษัทเป็นที่อยู่สถานประกอบการ

199,200

210,000

ใช้พนักงานของบริษัท  ค�ำนวณราคาจากเงินดือนพนักงาน
ที่บริษัทจ่ายอัตราร้อยละ 5 ปรับเพิ่มปีละ 5 %
บริษัทเล็งเห็นว่า ธุรกิจของ บริษัท  บิลค์ เอเชีย จ�ำกัด เป็น
   เทคโนโลยีที่ช่วยหรือเอื้อในกระบวนการท�ำงานของ
   บริษัท และมีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านรายได้ในเชิงของ
   อุตสาหกรรมไอที จึงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  ร่วมกัน
   ออกแบบซอฟท์แวร์ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

33,200

35,000

บริษัทว่าจ้างบริการดูแลระบบสาร
   สนเทศ
บริษัทให้เงินกู้ยืมแปลงสภาพ
ดอกเบี้ยรับ - ค้างรับ

ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัทเคยใช้บริการ
  (สมาคมวสท.  ) แต่มีความสะดวกกว่า สถานที่ตั้ง
   อยู่ใกล้กับบริษัท

884,142

บริษัทร่วม  - บริษัทลงทุนในหุ้น
   สามัญร้อยละ 10
มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
   เข้าเป็นกรรมการใน
  บริษัท  บิลค์ เอเชีย  จ�ำกัด
   ( คุณธีรธร ธาราไชย)

ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทได้
จ�ำหน่ายเงินลงทุน - บจ.บิลค์ เอเชีย

ค�ำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�ำเป็น
และความสมเหตุสมผล

510,019

9,000,000
1.080.000

-   
-   

540,000

-   

41,311

ราคาตามที่ตกลงกัน

สัญญากู้ยืมเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายช�ำระดอกเบี้ย
   ร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นปี ครบก�ำหนดช�ำระในปี 2561

เมื่อ 29 มกราคม 2559 ได้รับช�ำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจ�ำนวน
ลูกหนี้อื่น - เช็ครับระหว่างทาง
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงเกินกว่า 5% ของส่วนผู้ถือ
หุ้นและก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
การออกหลักทรัพย์อื่น
1. ข้อมูลเกี่ยวกับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ส�ำหรับผู้ถือหุ้นเดิม
(“ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PPS-W1”)
ชนิด
: ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้
จ�ำนวนที่ออกและเสนอขาย
: ไม่เกิน 240,000,000 หน่วย (สองร้อยสี่สิบล้านหน่วย)
จ�ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส�ำคัญ : 239,999,946 หุ้น (สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)
แสดงสิทธิ หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ต่อหุ้น)
ลักษณะการเสนอขาย
: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
“จ�ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
: 10 มิถุนายน 2559
อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
: 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559
จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561)
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก
: 31 ธันวาคม 2559 (ในกรณีที่วันก�ำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท�ำการให้เลื่อนวัน
ก�ำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท�ำการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
วันหมดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : 9 ธันวาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
: 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ
(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ 5 ครั้ง ได้แก่
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถุนายน
2561 และวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายก�ำหนดให้ตรงกับวันที่
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิคือ
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (ในกรณีที่วันก�ำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท�ำการ ให้เลื่อนวัน
ก�ำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท�ำการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
ตลาดรองของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จากการใช้สิทธิ

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปีของ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะ
สมอย่างสม�ำ่ เสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ตลอดจนการก�ำหนดนโยบาย การจัดให้มีระบบงาน รวมถึงการตรวจติดตามก�ำกับดูแลและพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน  และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

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

............................................
(นายธัช ธงภักดิ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ และสอบทานให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

8. การต่อต้านคอร์รัปชั่น   คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความส�ำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น   หลังจากบริษัทฯ
ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเมื่อปี 2556  ซึ่งต่อมาในปี 2557 บริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการ
ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างใกล้ชิดในปี 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

1. ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�ำปี 2559 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯได้จัดท�ำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้เปิด
เผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้น
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยก�ำกับดูแล แนะน�ำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2559   และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลทั้งนี้คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคล
ภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อก�ำหนดดังกล่าว รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการด�ำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเหมาะสม
และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

.........................................................
(พลต�ำรวจโท  นุกูล   เจียมอนุกูลกิจ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. การคั ด เลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี พิ จ ารณาคั ด เลื อ กเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี โ ดยพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของผู ้ ส อบบั ญ ชี
ความรู้ความสามารถและทีมงานของผู้สอบบัญชีในส�ำนักงานสอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยได้เสนอแต่งตั้ง
บริษัท สอบบัญชี   ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2559  ตลอดจนมีการพบปะ
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจ
สอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่ส�ำคัญ
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความส�ำคัญและระมัดระวังต่อการบริหารความเสี่ยง รวม
ทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยพิจารณาและวางระบบ การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมี
การติดตามผลความคืบหน้าและมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
จึงเชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
6. รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการ สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
7. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความส�ำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

112 • รายงานประจ�ำปี 2559
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2556 มีจำ� นวนกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี
นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการ
และ นางวรภรณ์ ชาวนา  เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล  
ในปี 2559  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจ สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทโดยยึดถือกฎบัตรฯ,กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน,
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางในการพิจารณารวมทั้ง
ค�ำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์   มีภาวะผู้น�ำ  มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯสามารถ
อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ มีการ
เทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ

นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์
      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร จึงมีความ
เห็นให้ปรับแก้กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้เพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการรับ
เรื่องร้องเรียนพนักงานในเรื่องดังกล่าว
2. พิจารณาทบทวนแผนแม่บท (Roadmap 2556-2560) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ทบทวนการจัดท�ำแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในช่วง ปี 2556-2560
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมอบหมายฝ่ายงานที่จะท�ำหน้าที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
Roadmap ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความ
เสี่ยงด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมและวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดท�ำแผนลดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าว
พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อด�ำเนินการตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
ซึ่งจากการด�ำเนินงานทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ขอแสดงความนับถือ

นายพงศ์ธร  ธาราไชย
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2559 เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำ� ในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และในสภาวการณ์ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจยังถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีความจ�ำเป็น
และส�ำคัญเพื่อช่วยส่งเสริม สร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตาม ก�ำกับดูแล ก�ำหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการด�ำเนินการด้านการ
บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และก�ำหนดให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ส�ำคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้  ให้มีการป้องกันไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีวาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. น�ำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจ�ำปี 2559  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับ
ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการน�ำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงและ KPI ส�ำหรับการปฏิบัติงานในปี
2559 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. ปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และติดตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามการ
ด�ำเนินการธุรกิจในปีนี้ อันอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น ทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และ
เสนอแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ติดตาม “แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือเศรษฐกิจขาลง” ที่ก�ำหนดไว้จากปีที่แล้วซึ่งเป็นแผนการป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีผลและ
ประสิทธิภาพเมื่อมีสัญญาณว่าจะเข้าสู่สภาวการณ์เศรษฐกิจขาลงจริง   
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ในทุกไตรมาส เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย    
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์
และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งในด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการ ก็ได้ก�ำหนดให้ต้องท�ำการ
ประเมินความเสี่ยงด้วย
5. การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�ำหนดให้ทุกฝ่ายของบริษัทฯ จัดท�ำ
การประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต เพื่อน�ำข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
จากการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลส�ำเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการ
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ น�ำไปสู่การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้
แก่องค์กรอย่างยั่งยืน
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(นายประวัติ  กิติพงศ์ไพโรจน์ )
         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด�ำเนินงานรวม และผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้  
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากสัญญารับจ้างตามขั้นความส�ำเร็จของงาน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.1 เกี่ยวกับนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการ ซึ่งมีสัญญาการให้บริการบาง
สัญญาต้องรับรู้รายได้ตามขั้นความส�ำเร็จของงานโดยค�ำนวณตามสัดส่วนของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันที่ในรายงานทางการเงิน
เปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมดของสัญญา ซึ่งความถูกต้องแม่นย�ำครบถ้วนของประมาณการต้นทุนทั้งหมดของสัญญาขึ้นอยู่กับ
การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาปัจจัยและตัวแปรต่างๆหลายประการ เช่น ความล่าช้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง การขยายหรือ
การลดขอบเขตงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ความถูกต้องแม่นย�ำของประมาณการต้นทุนที่ต้องท�ำ
ต่อจนงานแล้วเสร็จตามสัญญาจะส่งผลกระทบต่อความถูกต้องแม่นย�ำของการรับรู้รายได้ตามขั้นความส�ำเร็จของงาน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้
พิจารณาเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญารับจ้างตามขั้นความส�ำเร็จของงานโดย
• ท�ำความเข้าใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับงานตามสัญญารับจ้างที่ต้องรับรู้รายได้ตามขั้นความ
ส�ำเร็จของงาน และการจัดท�ำประมาณการต้นทุนทั้งหมดของสัญญารับจ้าง
• สอบถามฝ่ายบริหารถึงเหตุผลและข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการจัดท�ำประมาณการต้นทุน และการเสนอราคาประมูล ในทุก
ประเด็นที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจอันเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน
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• เลือกตัวอย่างสัญญารับจ้างที่ทำ� ขึ้นในระหว่างปี ท�ำความเข้าใจและพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการประมาณการหนี้สิน (ถ้ามี)
• ทดสอบระบบการควบคุมที่สำ� คัญเกี่ยวกับการรับงาน และการจัดท�ำประมาณการต้นทุนทั้งหมดตามสัญญา
• เปรียบเทียบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนที่ได้ประมาณไว้ ติดตามสาเหตุเพื่อพิจารณาผลกระทบต่อต้นทุนที่ต้องท�ำต่อจนครบตาม
สัญญา รวมถึงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขั้นความส�ำเร็จของงานในการน�ำไปบันทึกการรับรู้รายได้
• ตรวจสอบความถูกต้องของการปรับเปลี่ยนประมาณการต้นทุนที่ต้องท�ำต่อจนเสร็จ
• ตรวจสอบหลักฐานการรับมอบผลงานจากลูกค้า การรับช�ำระค่าบริการว่ามีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับอัตรางานที่ท�ำเสร็จ
• ส่งหนังสือยืนยันยอดมูลค่างานตามสัญญา มูลค่างานที่ได้ทำ� เสร็จและส่งมอบงานแล้ว มูลค่างานที่ท�ำเสร็จและค้างช�ำระ

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยว
กับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท� ำ ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การสอบบั ญ ชี เ พื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความ
เห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ� ให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติ
งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
• แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งคาดว่าจะ ถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภาย
หลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากกฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อ
เนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้
บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้
สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไปข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่
พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่
ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-2-

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

-1-

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

6
7
8

41,969,255
64,050,515
96,532,255

15,831,852
82,421,271
45,770,254

29,889,737
64,050,515
87,572,631

13,282,458
82,421,271
42,609,807

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

9

0
202,552,025

0
144,023,377

9,617,444
191,130,327

10,183,444
148,496,980

10
11
12
13
14
15

0
2,388,703
3,766,338
460,000
9,345,289
2,783,509

0
2,457,464
3,387,900
460,000
9,868,009
2,928,222

15,280,447
2,449,980
2,640,000
460,000
8,097,704
4,159,890

0
2,449,980
2,640,000
460,000
8,721,990
3,265,294

16
17
18

44,200,887
0
5,134,408
14,548,977

12,887,621
9,000,000
4,858,350
18,365,827

41,188,897
0
7,955,416
14,548,977

9,800,610
9,000,000
7,575,730
18,365,828

6,063,732
401,156
89,092,999
291,645,024

9,252,181
441,658
73,907,232
217,930,609

5,182,900
351,072
102,315,283
293,445,610

8,736,013
391,574
71,407,019
219,903,999

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินฝากประจ้าธนาคารที่มีภาระค้้าประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินประกันผลงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจ้า - เงินประกัน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่..................................... เมือ่ วันที่...........................................
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
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)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

20

46,586,974

21,538,650

45,896,659

20,660,476

ที่ครบก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

21

0
2,520,323

60,688
0

0
2,520,323

60,688
0

49,107,297

21,599,338

48,416,982

20,721,164

21

0

0

0

0

28.2

25,556,687
25,556,687

23,287,914
23,287,914

25,381,722
25,381,722

23,176,757
23,176,757

74,663,984

44,887,252

73,798,704

43,897,921

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
หุน้ สามัญ 720,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท 22

100,000,000
180,000,000

ทุนที่ช้าระแล้ว
หุน้ สามัญ 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท

180,000,000
100,000,000

หุน้ สามัญ 479,999,892 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท 22
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
ก้าไรสะสม

100,000,000

119,999,973

100,000,000
119,999,973

48,312,106
11,834,567

48,312,106
0

48,312,106
11,834,567

48,312,106
0

5,150,000
30,086,586
896,932

3,500,000
21,801,085
127,922

5,150,000
33,047,003
1,303,257

3,500,000
24,066,050
127,922

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม

216,280,164
700,876

173,741,113
(697,756)

219,646,906
0

176,006,078
0

รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

216,981,040
291,645,024

173,043,357
217,930,609

219,646,906
293,445,610

176,006,078
219,903,999

จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

23.2
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชือ่ )………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอ้านาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์

(ลงชือ่ )………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอ้านาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

(

นายธัช ธงภักดิ์

)

)
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
-3บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากการบริการ
ต้นทุนจากการบริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าตอบแทนจากการยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้น
17
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยมื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สงสัยจะสูญ) - ลูกหนี้การค้า
รวมค่าใช้จา่ ยอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
18
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-4บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
306,923,518
234,216,253
(206,236,137)
(172,484,338)
100,687,381
61,731,915

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558
293,982,810
218,349,211
(196,456,450)
(149,376,022)
97,526,360
68,973,189

1,893,338
1,968,689
3,500,000
4,814,928
12,176,955
112,864,336
(64,669,460)

898,855
0
0
3,808,247
4,707,102
66,439,017
(62,194,907)

2,016,769
1,968,689
3,500,000
5,433,024
12,918,482
110,444,842
(61,784,695)

1,076,627
0
0
4,404,036
5,480,663
74,453,852
(60,132,046)

0
0
(866,500)
(6,049,724)
(6,916,224)
(893)
309,677
41,587,436
(9,682,694)
31,904,742

0
0
0
1,140,923
1,140,923
(7,008)
413,053
5,791,078
(3,006,196)
2,784,882

0
(566,000)
(866,500)
(4,776,872)
(6,209,372)
(772)
0
42,450,003
(9,579,066)
32,870,937

(1,399,990)
(9,316,556)
0
819,923
(9,896,623)
(7,008)
0
4,418,175
(188,940)
4,229,235

1,175,335
(406,325)

282,662
0

1,175,335
0

282,662
0

769,010

282,662

1,175,335

282,662

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่

32,175,485

3,392,173

32,870,937

4,229,235

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวม

(270,743)
31,904,742

(607,291)
2,784,882

0
32,870,937

0
4,229,235

ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่

769,010

2,617,311

1,175,335

2,515,526

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวม

0
769,010

4,091
2,621,402

0
1,175,335

0
2,515,526

ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่

32,944,495

6,009,484

34,046,272

6,744,761

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวม

(270,743)
32,673,752

(603,200)
5,406,284

0
34,046,272

0
6,744,761

0.067

0.007

0.068

0.009

479,999,892

479,999,892

479,999,892

479,999,892

0.056

0.007

0.058

0.009

570,599,390

479,999,892

570,599,390

479,999,892

การแบ่งปันกาไรสาหรับปี

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จอื่น

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน - ส่วนของที่เป็นของบริษทั ใหญ่

26.1

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นปรับลด - ส่วนของที่เป็นของบริษทั ใหญ่

26.2

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
0

2,338,740

0

2,232,864

0
769,010
32,673,752

2,338,740
2,621,402
5,406,284

0
1,175,335
34,046,272

2,232,864
2,515,526
6,744,761

( นายประสงค์ ธาราไชย

)

(

นายธัช ธงภักดิ์

)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์
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23.2
24

25.1
25.1

25.2
24

หมายเหตุ

0
0
0
0
0
119,999,973

100,000,000
0
0
0
0
0
100,000,000
19,999,973
0

ทุนที่
ชาระแล้ว
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,834,567
0
0
0
0
11,834,567

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้นสามัญ

ใบสาคัญแสดงสิทธิซ์ ื้อหุ้นสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

0
119,999,973

0
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

0

0
0

24

0

19,999,973

0

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

สารองตามกฎหมาย

23.2

25.1

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด
ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิต์ าม

25.1

เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ

อานาจควบคุม

หุ้นสามัญของบริษทั ย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มี

100,000,000

0

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

0
0

0
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

24

สารองตามกฎหมาย

0

100,000,000

0
48,312,106

0

0

0

0

0

0

0

48,312,106

0

0

0

0

0

48,312,106

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนที่
ชาระแล้ว

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

25.2

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0
1,650,000
0
0
0
5,150,000
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
5,150,000

0

0

1,650,000

0

0

0

0

3,500,000

0

0

0

220,000

0

3,280,000

สารองตามกฎหมาย

32,175,485
30,086,586

0

32,175,485

(1,650,000)

0

(2,240,011)

(19,999,973)

0

21,801,085

5,726,822

2,334,649

3,392,173

(220,000)

(11,999,541)

28,293,804

ยังไม่ได้จัดสรร

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

กาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่

1,175,335
1,303,257

1,175,335

0

0

0

0

0

0

127,922

282,662

282,662

0

0

0

(154,740)

แปลงมูลค่าเงินลงทุน

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
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( นายประสงค์ ธาราไชย

)

(

นายธัช ธงภักดิ์

(ลงชื่อ)………………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ

0
11,834,567

0

0

0

11,834,567

ค่าหุ้นสามัญ

เงินรับล่วงหน้า

)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(406,325)
(406,325)

(406,325)

งบการเงิน

การแปลงค่า

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

769,010
896,932

769,010

0

0

0

0

0

0

127,922

282,662

282,662

0

0

0

(154,740)

ผู้ถือหุ้น

อื่นของส่วนของ

32,944,495
216,280,164

769,010

32,175,485

0

11,834,567

(2,240,011)

0

0

173,741,113

6,009,484

2,617,311

3,392,173

0

(11,999,541)

179,731,170

ของบริษทั ใหญ่

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

ที่ไม่มี

ส่วนได้เสีย

(270,743)
700,876

0

(270,743)

0

0

0

0

1,669,375

(697,756)

(603,200)

4,091

(607,291)

0

0

(94,556)

32,673,752
216,981,040

769,010

31,904,742

0

11,834,567

(2,240,011)

0

1,669,375

173,043,357

5,406,284

2,621,402

2,784,882

0

(11,999,541)

179,636,614

ผุ้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

(หน่วย : บาท)

0
0
0
1,175,335
1,175,335
1,303,257

รวมองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของ
ผู้ถอื หุ้น
(154,740)
0
0
0
282,662
282,662
127,922
0
0

อานาจควบคุม

0
0
0
1,175,335
1,175,335
1,303,257

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
แปลงมูลค่าเงินลงทุน
(154,740)
0
0
0
282,662
282,662
127,922
0
0

รวมองค์ประกอบ

)

0
(1,650,000)
32,870,937
0
32,870,937
33,047,003

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
สารองตามกฎหมาย
3,280,000
29,823,492
0
(11,999,541)
220,000
(220,000)
0
4,229,235
0
2,232,864
0
6,462,099
3,500,000
24,066,050
0
(19,999,973)
0
(2,240,011)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

0
0
0
0
0
48,312,106

48,312,106
0
0
0
0
0
48,312,106
0
0

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

งบการแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (รวม) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด
สารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ
เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด
ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิต์ าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิซ์ ื้อหุ้นสามัญ
สารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะกิจการ)

-6บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

11,834,567
0
32,870,937
1,175,335
34,046,272
219,646,906

181,260,858
(11,999,541)
0
4,229,235
2,515,526
6,744,761
176,006,078
0
(2,240,011)

รวมส่วนของ
ผุ้ถอื หุ้น

(หน่วย : บาท)

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

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559

งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
รำยกำรปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ
(จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน

41,587,436

5,791,078

42,450,003

4,418,175

(1,589,750)

(1,009,813)

(1,589,750)

(1,009,813)

(1,475,027)
(3,500,000)

(2,044,253)
0

(1,475,027)
(3,500,000)

(2,044,253)
0

(1,968,689)
(162,926)
0

0
0
(2,639,072)

(1,968,689)
(162,926)
0

0
0
(2,639,072)

0

0

0

1,399,990

866,500

21,159

866,500

0

(โอนกลับ)ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยมื กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สิน
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จำ่ ยตัดจ่ำย

(500,000)
6,049,724
0
1,492,125
396,508
740,174

0
(1,140,923)
0
1,546,519
368,087
1,561,140

(500,000)
4,776,872
566,000
1,233,381
476,122
700,000

0
(819,923)
9,316,556
1,345,369
317,327
1,121,509

ค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์พนักงำน

3,869,269

3,193,678

3,805,461

3,120,942

893

7,008

772

7,008

(309,677)

(413,053)

0

0

45,496,560

5,241,555

45,678,719

14,533,815

รำยได้เงินปันผล
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว
(กำไร)จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่ำตอบแทนจำกกำรยกเลิกข้อตกลงบำงส่วนใน
สัญญำผู้ถือหุ้น
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรต้นทุนโครงกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ทรัพย์สิน

ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบี้ย
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกิจกำรร่วมค้ำ
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )
( นำยธัช ธงภักดิ์ )
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-8บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินประกันผลงำน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
หนี้สินจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนินงำน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดรับภำษีถูกหัก ณ ที่จำ่ ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกเงินปันผล
เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนชั่วครำว
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชั่วครำว
เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กู้ยมื กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยมื กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกกำรยกเลิกข้อตกลงบำงส่วนใน
สัญญำผู้ถือหุ้น
เงินฝำกประจำมีภำระผูกพัน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

(59,490,907)
3,816,851
40,502
(55,633,554)

1,156,395
(3,066,628)
(134,213)
(2,044,446)

(52,418,878)
3,816,851
40,502
(48,561,525)

2,136,631
(3,066,628)
(90,214)
(1,020,211)

24,870,419
(1,600,496)
23,269,923
13,132,929
(893)
(8,137,102)
2,853,113
7,848,047

(5,566,526)
(1,094,610)
(6,661,136)
(3,464,027)
(7,008)
(6,463,880)
0
(9,934,915)

24,982,183
(1,600,496)
23,381,687
20,498,881
(772)
(7,732,263)
2,853,113
15,618,959

(5,528,282)
(1,089,735)
(6,618,017)
6,895,587
(7,008)
(6,208,721)
0
679,858

1,589,750
(139,293,858)
162,256,681
0
4,000,000
0
10,031,311

1,009,813
(59,042,238)
62,864,951
0
0
0
0

1,589,750
(139,293,858)
162,256,681
(15,280,447)
4,000,000
0
10,031,311

1,009,813
(59,042,238)
62,864,951
0
0
(10,500,000)
0

1,968,689
(31,313,266)
194,392
(1,196,966)
(744,295)
7,492,438

0
(124,264)
0
(2,141,383)
(716,500)
1,850,379

1,968,689
(31,388,287)
194,392
(865,561)
(1,758,218)
(8,545,548)

0
(96,186)
0
(1,264,133)
(1,532,188)
(8,559,981)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย )
( นำยธัช ธงภักดิ์ )
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

-9-

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบการเงิน

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

(60,688)

(121,706)

(60,688)

1.1 บริษัท โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลทีจ่ ดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย เมือ่ วันที่ 25
มิถนุ ำยน 2530 แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ำยน 2555 มีทอี่ ยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 381/6

(121,706)

ซอยพระรำมเก้ำ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรำมเก้ำ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร

เงินสดรับค่ำหุ้นในบริษัทย่อยจำกส่วนของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม

1,669,375

0

0

0

1.2 บริษัทประกอบกิจกำรธุรกิจวิศวกรทีป่ รึกษำ รับให้คำปรึกษำ และบริหำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง สำหรับงำน

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทัว่ ไป

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ำยหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ก่อสร้ำงแขนงต่ำง ๆ รวมถึงโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน

11,834,567

0

11,834,567

0

(2,240,011)

(11,999,541)

(2,240,011)

(11,999,541)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

11,203,243

(12,121,247)

9,533,868

(12,121,247)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)

26,543,728

(20,205,783)

16,607,279

(20,001,370)

(406,325)

0

0

0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ

26,137,403

(20,205,783)

16,607,279

(20,001,370)

ทีต่ ้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554 และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15,831,852
41,969,255

36,037,635
15,831,852

13,282,458
29,889,737

33,283,828
13,282,458

จัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เงินสดจ่ำยปันผล

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน
2.1

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง

รำยกำรตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำโดยกระทรวงพำณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 เรื่อง กำหนดรำยกำรย่อ

งบกำรเงินของบริษัท จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน
ยกเว้น รำยกำรทีเ่ ปิดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
2.2 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 31

นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยหลำยข้อกำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ทัง้ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้ วม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำ ซึ่งมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทีม่ ีนัยสำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย

)

(

นำยธัช ธงภักดิ์

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุงกำรวัดมูลค่ำทีม่ ีนัยสำคัญอย่ำง
)

สม่ำเสมอ หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลจำกบุคคลทีส่ ำมเพือ่ วัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผู้
ประเมินได้ประเมินหลักฐำนทีไ่ ด้มำจำกบุคคลทีส่ ำมทีส่ นับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ รวมถึงกำรจัดระดับ
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม
ประเด็นปัญหำของกำรวัดมูลค่ำทีม่ ีนัยสำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย
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)

(

นำยธัช ธงภักดิ์

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

-3-

-2-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เมือ่ วัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ขอ้ มูลทีส่ ำมำรถสังเกตได้ให้มำก

มาตรฐานการบัญชี

ทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะทำได้ มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนีถ้ กู จัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลทีใ่ ช้ในกำร

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

กำรนำเสนองบกำรเงิน

ประเมินมูลค่ำดังนี้

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

สินค้ำคงเหลือ

•

ข้อมูลระดับ 1 เป็นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดทีม่ ีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

งบกระแสเงินสด

อย่ำงเดียวกัน

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นทีส่ งั เกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มำจำกรำคำ) ถ้ำ

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

สินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ นิ นัน้ นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

สัญญำก่อสร้ำง

ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีไ่ ม่ได้มำจำกข้อมูลทีส่ งั เกตได้ (ข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ภำษีเงินได้

สังเกตได้)

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

สัญญำเช่ำ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

รำยได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

•
•

หำกข้อมูลทีน่ ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ทีแ่ ตกต่ำงกัน กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรมของข้อมูลทีอ่ ยู่ในระดับต่ำสุดทีม่ ีนัยสำคัญสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวม
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่ กิด
รำยกำร
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่ กิด
กำรโอน
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดังต่อไปนี้
· หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 4.3.1 และข้อ 7

เงินลงทุนเผื่อขำย

· หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 13

อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน

· หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 34

เครื่องมือทำงกำรเงิน

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ทไี่ ด้ใช้ในระหว่ำงปี
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบกำรเงินทีเ่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม
2559 ตำมรำยละเอียดข้ำงล่ำงนี้

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนกำรกู้ยมื

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมือ่ ออกจำกงำน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)

กำไรต่อหุน้

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

งบกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ี

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

ประมำณกำรหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ ำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ ำจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)

อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ

ลักษณะคล้ำยคลึงกัน

แวดล้อม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

กำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)

กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

สัญญำประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขำยและกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)

กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

ส่วนงำนดำเนินงำน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

กำรร่วมกำรงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

สัญญำกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

กำรจ่ำยสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21

เงินทีน่ ำส่งรัฐ

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีทไี่ ม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมดำเนินงำน

เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ำ

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)

ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ขอ้ กำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ในระหว่ำงปี บริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่ำ

ทำงบัญชีทอี่ อกโดยสภำวิชำชีพ ตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้นมำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)

ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถอื หุน้

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพือ่ ให้มีเนือ้ หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

กำรประเมินเนือ้ หำสัญญำเช่ำทีท่ ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย

เป็นกำรปรับปรุงถ้อยคำ และคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกบั ผู้ใช้มำตรฐำน กำรนำ

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินไี้ ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)

รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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-7หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในอนำคต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภำวิชำชีพ

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)

กำไรต่อหุน้

บัญชีได้ออกประกำศทีเ่ กี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ ีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินทีม่ ีรอบระยะเวลำ

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

บัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)

ประมำณกำรหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ ำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ ำจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

กำรนำเสนองบกำรเงิน

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

สินค้ำคงเหลือ

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)

เกษตรกรรม

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)

กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนีท้ มี่ ีปัญหำ

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)

กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ ละตรำสำรทุน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

สัญญำก่อสร้ำง

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ภำษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

กำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

สัญญำเช่ำ

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

รำยได้

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

สัญญำประกันภัย

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขำยและกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำม

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

ส่วนงำนดำเนินงำน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

กำรร่วมกำรงำน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

ช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนกำรกู้ยมื

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)

กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมือ่ ออกจำกงำน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
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(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีทไี่ ม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมดำเนินงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่งจูงใจทีใ่ ห้แก่ผู้เช่ำ

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถอื หุน้
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

กำรประเมินเนือ้ หำสัญญำเช่ำทีท่ ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ และหนีส้ นิ ที่
มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะ และกำรปรับปรุงสภำพ
แวดล้อม
กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจทีม่ ีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ำ

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

กำรจ่ำยสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เงินทีน่ ำส่งรัฐ

บริษัท ไม่มีแผนทีจ่ ะนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำใช้กอ่ นวันถือปฏิบัติ และคำดว่ำไม่มีผล
กระทบทีม่ ีสำระสำคัญต่องบกำรเงินในงวดทีถ่ อื ปฏิบัติ
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(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
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ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

3. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุมในบริษัทเหล่านั้น หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการ
ระหว่างกันแล้ว โดยบริษัทได้นาบริษัทย่อยเข้ามาจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่มีอานาจควบคุม
3.2 การตัดบัญชีระหว่างบริษัทในเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผูถ้ อื หุ้น โดยถือหลักการตัดบัญชีเป็นเงินลงทุนร้อยละ 100 ส่วนที่เป็นของผูถ้ อื หุ้นรายอืน่ แสดงเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
3.3 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ขอ้ มูลตาม
งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์อนื่ อาจมีขอ้ จากัดด้านลักษณะธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัทต่าง ๆ ที่นางบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม
3.4 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และงบการเงินบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
เข้าถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุมอย่างเป็นสาระสาคัญในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าดังนี้
ประเทศที่
จดทะเบียน สกุลเงิน
ทุนที่เรียกชาระแล้ว
อัตราการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์
2559
2558
2559
2558
(หน่วย : บาท)
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด
ไทย
บาท
3,453,720
3,453,720
99.99
99.99
ออกแบบ วางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
บริษัทย่อย
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่
ไทย
บาท
4,499,990
899,990
89.99
89.99
ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์และจัดแสดง
บริษัทย่อย
คอนซัลแทนท์ จากัด
คอนเสิร์ต
ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD
สิงคโปร์
ดอลลาร์ 11,680,447
0
90.00
0.00
ให้คาปรึกษาการลงทุนระบบข้อมูล
บริษัทย่อย
สิงคโปร์
สารสนเทศ และการลงทุนทั่วไป
ในภูมิภาค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

-8-
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บริษัทร่วมมีการ
เปลีย่ นเงื่อนไขการ
ลงทุนในปี 2559 และ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2559 ได้ขายเงิน
ลงทุนดังกล่าว
กิจการร่วมค้า พีพีคิว
ไทย
บาท
2,640,000
2,640,000
80.00
80.00 ออกแบบ วางแผนและควบคุมการก่อสร้าง กิจการร่วมค้า
อาคารให้หน่วยราชการแห่งหนึ่ง
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึน้ เมื่อบริษัทเปิดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจ
เหนือกิจการนั้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิน้ สุดลง

บริษัทร่วม

การสูญเสียความควบคุม
เมือ่ บริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของบริษัทย่อยนัน้ ออก รวมถึงส่วนได้
เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนัน้ กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึ้นจาก
การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีส่ ญ
ู เสียการควบคุม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบ่ ันทึกตามวิธีสว่ นได้เสีย
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบ่ ันทึกตามวิธีสว่ นได้เสียประกอบด้วย ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
บริษัทร่วมเป็นกิจการทีบ่ ริษัทมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระสาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

10.00
0.00
500,000
0
บาท
ไทย

บาท
ไทย

บริษัท สวอน แอนด์
แมคคลาเรน
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ออกแบบสถาปัตยกรรม งานตรวจสอบ
โครงการ งานศึกษาโครงการและ
อานวยการก่อสร้าง
ให้คาปรึกษา เกีย่ วกับซอฟท์แวร์ออนไลน์
ซึ่งสนับสนุนการมีเครือข่ายสังคม
ออนไลน์รวมถึงบริหารการจัดการ
ข้อมูลของลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง
35.00
35.00

ความสัมพันธ์

ทุนที่เรียกชาระแล้ว
2559
2558
(หน่วย : บาท)
2,449,980
2,449,980
ประเทศที่
จดทะเบียน

สกุลเงิน
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อัตราการถือหุ้น
2559
2558

ประเภทธุรกิจ
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ทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
กิจการร่วมค้า พีพีคิว เป็นกิจการทีจ่ ดั ตั้งขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาก่อสร้าง เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2552 จากการร่วมทุน
กันระหว่างบริษัท โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จากัด และบริษัท วิศวกรและสถาปนิก
คิวบิค จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตามลาดับ
4. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จา่ ย
4.1.1 รายได้จากการให้บริการตามสัญญาทีร่ ะบุค่าบริการไว้อย่างแน่นอน จะรับรู้รายได้ตามขั้นความสาเร็จของงาน
เมือ่ สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ขั้นความสาเร็จของงานคานวณจากอัตราส่วนของต้นทุนบริการทีเ่ กิดขึ้น
ของงานทีเ่ สร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณต้นทุนบริการทัง้ สิ้น
4.1.2 รายได้จากการให้บริการตามสัญญาทีไ่ ม่ระบุค่าบริการไว้อย่างแน่นอน รับรู้รายได้เมือ่ ให้บริการเสร็จสิ้น
4.1.3 รายได้จากการขาย รับรู้เมือ่ ได้สง่ มอบสินค้าและโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้กบั ลูกค้าแล้ว
4.1.4 บริษัทรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนดรับ
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินทีต่ ิดภาระค้าประกัน)

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย

) ( นายธัช( ธงภันายธั
กดิ์ ช )ธงภักดิ์

)
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

4.3 เงินลงทุนชั่วคราว
4.3.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของ จนกระทัง่ จาหน่ายหลักทรัพย์จงึ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านัน้ ในกาไรขาดทุน
4.3.2 เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย บริษัทตัดบัญชีสว่ นเกิน /
ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนีต้ ามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึ่งจานวนทีต่ ัดจาหน่ายนีจ้ ะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบีย้ รับ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย
ของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วย
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงด้วยวิธีสว่ นได้เสีย (Equity method)
4.7 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และแสดงด้วยวิธีสว่ นได้เสีย (Equity method) ในงบการเงินรวม
4.8 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ทถี่ อื ครองเพือ่ หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการ
เพิม่ ขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทัง้ สองอย่าง ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนดในงบกาไรขาดทุน

4.9 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
บริษัทบันทึกราคาสินทรัพย์ในราคาทุน ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนเริ่มแรกเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ต้นทุน

เบ็ดเสร็จ เมือ่ ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืน

รื้อถอนการขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน

การกาหนดค่าเสื่อมราคา พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมือ่ แต่ละส่วนประกอบนัน้ มีสาระสาคัญ

4.4 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น แสดงในราคาตามสิทธิทจี่ ะได้รับ หักด้วยค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนีท้ คี่ าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และอาศัย
ประสบการณ์ในการเก็บหนีท้ ผี่ า่ นมาเป็นเกณฑ์หรือพิจารณาจากอายุหนีท้ คี่ ้างชาระ หากค้างชาระเกินกว่า 365 วัน
มีนโยบายพิจารณาค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญทัง้ จานวน

อาคารและอุปกรณ์ ตัดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
จานวนปี
อาคารสานักงาน ส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ เครื่องตกแต่งสานักงาน เครื่องใช้สานักงาน
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน

20
5

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน, เงินลงทุน, ทีด่ ินและสินทรัพย์

(วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและ

ไม่มีตัวตนต่างๆ เมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ว่า สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

ค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านัน้ เช่น ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินทีไ่ ด้รับคืนจากการซื้อสินค้า

หากมีราคาต่ากว่าราคาตามบัญชีถอื ว่าสินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกาไร

มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รับประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นเพือ่ ให้

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบริษัทจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่านัน้ ไม่มีอยู่อกี ต่อไปหรือ
ยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางทีล่ ดลง

ขายสินค้านัน้ ได้และค่าใช้จา่ ยในการขาย

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ แล้วแต่ราคาใด

ค่าเผื่อการลดมูลค่าบันทึกสาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ

จะสูงกว่าและจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
140 • รายงานประจ�ำปี 2559

( นายประสงค์ ธาราไชย

) ( นายธัช( ธงภันายธั
กดิ์ ช )ธงภักดิ์

)

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย ) ( นายธัช( ธงภันายธั
กดิ์ ช )ธงภักดิ์ 2016
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4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

4.14 ประมาณการหนีส้ นิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะตัดจาหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ เมือ่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน ตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สญ
ู เสีย

5-10 ปี

ทรัพยากรทีม่ ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพือ่ จ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนทีต่ ้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่า

4.12 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบแสดงฐานะทางการ
เงินด้วยจานวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันทีเ่ ริ่มต้นของสัญญา ดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญา
จะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าการเงินตามยอดคงเหลือของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด
4.13 ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เชื่อถือ หากบริษัท คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายทีจ่ า่ ยชาระไปตามประมาณการหนีส้ นิ ทัง้ หมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน
บริษัท จะรับรู้รายจ่ายทีไ่ ด้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจานวนประมาณการหนีส้ นิ ทีเ่ กี่ยวข้อง
4.15 ประมาณการทางบัญชี
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีอ่ าจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถดั ไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน เป็นมูลค่าทีป่ ระมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญตามหลัก

4.13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลทีต่ ้องจ่ายในแต่ละงวด เป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในงวดนัน้ และ
คานวณภาษีเงินได้ตามทีก่ าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

คณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้บริหารให้การรับรองการประมาณการในเรื่องนีค้ ่อนข้างมีความไม่แน่นอน อันเนือ่ งมาจาก
ลักษณะของโครงการทีม่ ีระยะเวลายาว ตามหมายเหตุขอ้ 4.16.3 การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถกู เปิดเผยในแต่ละ

4.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราว

ระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ี

ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
4.16 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์พนักงาน
4.16.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน

ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวทีต่ ้องเสียภาษีทุกรายการ
แต่รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวทีใ่ ช้หักภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้
ในจานวนเท่าทีม่ ีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทบี่ ริษัทและบริษัทย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวทีใ่ ช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้นนั้
บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา

บริษัทจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีไ่ ด้กาหนดการจ่ายสมทบไว้
แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จดั การ
กองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงิน
จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิด

รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกาไร

รายการนัน้

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

4.16.2 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถอื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึ้นเกี่ยว
ข้องกับรายการทีไ่ ด้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถอื หุน้

ภาระหนีส้ นิ ตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเมือ่ เกิดขึ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

4.16.3 ผลประโยชน์พนักงาน

สัญญาเช่า

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากเลิกจ้างเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
มูลค่าปัจจุบันของหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน ได้ถกู รับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐาน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตทีบ่ ริษัทกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานทีใ่ ช้ในการประเมินค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของ

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อย ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

พนักงานสุทธิประจาปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

จานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านีม้ ีผลต่อประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน

ในการประมาณค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อหนี้

สุทธิในทุกปี บริษัท ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดทีเ่ หมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบีย้ ทีค่ วรนามาใช้ในการคานวณ

สงสัยจะสูญทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและ

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน

สภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยู่ในขณะนัน้

ในการประเมินอัตราส่วนลดที่

เหมาะสม บริษัท จะพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินทีไ่ ด้รับประโยชน์
4.17 รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันทีเ่ กิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีร่ ายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนัน้ กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
4.18 กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ทีแ่ สดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกาไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน คานวณโดยการหารกาไรหรือ
ขาดทุนสาหรับปีด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักทีถ่ อื โดยผู้ถอื หุน้ ในระหว่างปี

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เมือ่ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนั้ จาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

4.19 กาไรต่อหุน้ ปรับลด
กาไรต่อหุน้ ปรับลดคานวนโดยหารกาไรสาหรับงวดทีเ่ ป็นของผู้ถอื หุน้ ของบริษัท (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ด้วยผลรวมของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยู่ในระหว่างปีกบั จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
หุน้ สามัญทีบ่ ริษัทอาจต้องออกเพือ่ แปลงเป็นหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทัง้ สิ้นให้เป็นหุน้ สามัญ โดยสมมติว่าได้มีการใช้
ใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้ มาแปลงเป็นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ย
บริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนือ่ งกับสินทรัพย์นนั้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวทีใ่ ช้หักภาษีและขาดทุน

5. การใช้ดลุ ยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ทางภาษีทไี่ ม่ได้ใช้เมือ่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้

ในเรื่องทีม่ ีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจานวนเงินทีแ่ สดงในงบการ

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับ

เงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจานวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้

รู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีทคี่ าดว่าจะเกิดในอนาคต

ดุลยพินิจและการประมาณการทีส่ าคัญมีดังนี้

ในแต่ละช่วงเวลา

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
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- 19 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม (บาท)
เงินสด

2559

2558

5,131,454

170,000

90,000

155,000

98,738

50,477

39,787

18,477

35,509,055

15,442,296

28,763,630

13,108,981

0

169,079

0

0

1,230,008

0

996,320

0

41,969,255

15,831,852

29,889,737

13,282,458

เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา
เช็ครับระหว่างทาง
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

7. เงินลงทุนชัว่ คราว
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

กองทุนเปิด-ตลาดเงิน

33,727,152

44,600,039

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย

28,694,291

17,868,584

1,629,072

159,903

64,050,515

62,628,526

ตั๋วแลกเงิน

0

20,000,000

หัก ดอกเบีย้ รอรับรู้

0

(207,255)

สุทธิ

0

19,792,745

รวม

64,050,515

82,421,271

บวก กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
สุทธิ

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย
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)

(

นายธัช ธงภักดิ์

หมายเหตุ
8.1 ลูกหนี้การค้า
บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทอื่น ๆ
รวมลูกหนีก้ ารค้า
(หัก) ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้าบริษัทอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ
8.2 มูลค่างานเสร็จทีย่ งั ไม่เรียกเก็บ
(หัก) ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

30.1.1

งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

2,920,075
50,776,491
53,696,566

2,657,589
33,417,855
36,075,444

5,071,135
44,617,039
49,688,174

2,702,636
31,788,521
34,491,157

รวมมูลค่างานเสร็จทีย่ ังไม่เรียกเก็บ - สุทธิ

(2,612,539)
51,084,027
37,920,176
(4,612,473)
33,307,703

(1,175,288)
34,900,156
6,440,186
0
6,440,186

(2,612,539)
47,075,635
35,708,032
(3,339,622)
32,368,410

(1,175,288)
33,315,869
4,850,238
0
4,850,238

8.3 ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
ตั๋วเงินรับ
เงินสารองจ่าย
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจา - เงินประกัน
ลูกหนีอ้ ื่น
รวมลูกหนีอ้ ื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ

41,588
0
2,547,168
979,791
8,243,602
328,376
12,140,525
96,532,255

894,803
2,138,968
284,000
794,725
0
317,416
4,429,912
45,770,254

41,588
0
2,672,734
903,486
4,152,670
358,108
8,128,586
87,572,631

1,197,803
2,138,968
386,579
710,584
0
9,766
4,443,700
42,609,807

ยอดลูกหนีก้ ารค้าแยกตามอายุหนีท้ คี่ ้างชาระได้ดังนี้

ในกาหนด
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน
อายุระหว่าง 91 - 180 วัน
อายุระหว่าง 181 - 365 วัน
เกินกว่า 365 วัน
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
35,093,325 25,991,902
16,348,741
7,745,798
0
1,239,344
1,156,100
0
1,098,400
1,098,400
53,696,566 36,075,444

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558
31,024,729 25,526,528
16,408,945
7,660,798
0
205,431
1,156,100
0
1,098,400
1,098,400
49,688,174 34,491,157

)

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
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- 21 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9. เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2559

30.1.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558
0

0

2559

2558

10,000,000

10,000,000

อัตราการถือหุน้ ร้อยละ
2559
บริษทั พีพีเอส ดีไซน จำกัด

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น
คอนซัลแทนท์ จากัด
รวม

0

0

9,500,000

9,500,000

0

0

19,500,000

19,500,000

0

0

(3,741,000)

(3,330,000)

(หัก) ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น
คอนซัลแทนท์ จากัด
รวม
เงินให้กู้ยมื กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ

0

0

(6,141,556)

(5,986,556)

0

0

(9,882,556)

(9,316,556)

0

0

9,617,444

10,183,444

2558

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

วิธีสว่ นได้เสีย

วิธีราคาทุน

2559

ครบกาหนดเมือ่ ทวงถาม

อัตราดอกเบีย้ ผันแปรตามอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาประเภท 12 เดือน ของธนาคารทหารไทย

2559

2558

99.99

99.99

0

0

3,453,720

3,453,720

คอนซัลแทนท์ จำกัด

89.99

89.99

0

0

4,499,990

899,990

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD.

90.00

0.00

0

0

11,680,447

0

0

0

19,634,157

4,353,710

0

0

(3,453,720)

(3,453,720)

0

0

(899,990)

(899,990)

0

0

(4,353,710)

(4,353,710)

0

0

15,280,447

0

บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่

รวม
(หัก) ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินลงทุน
บริษทั พีพีเอส ดีไซน จำกัด
บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่
คอนซัลแทนท์ จำกัด
รวม
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท ให้เงินกู้ยมื แก่บริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน จานวน 19.50 ล้านบาท

2558

เมือ่ วันที่ 11 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้งที่ 3/2558 อนุมตั หิ ลักกำรจัดตัง้ บริษทั ย่อยในต่ำงประเทศ ในวงเงิน
400,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ เพื่อเพิ่มช่องทำงรำยได้และงำนบริกำรทั้งสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ในปี 2559 บริษทั จ่ำยชำระค่ำหุน้
จำนวน 450,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ เป็นจำนวนเงิน 11.68 ล้ำนบำท เพื่อลงทุนในหุน้ สำมัญของ ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD.

ในระหว่างงวดอัตราดอกเบีย้ อยู่ระหว่างร้อยละ 0.65 - 1 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท ได้ประมาณการค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยมื ระยะสั้นกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
กัน จานวน 9.88 ล้านบาท และจานวน 9.32 ล้านบาท ตามลาดับ โดยประมาณจากมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิทบี่ ริษัทย่อยคงเหลือ

เป็นบริษทั จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ บริษทั ดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 มีทุนจดทะเบียน
500,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ โดยบริษทั มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 90
งบกำรเงินสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ของ ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. ที่นำมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ผ่ำน

อยู่ ณ วันสิ้นงวด

กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอนื่ แล้ว
เมือ่ วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้งที่ 2/2559 อนุมตั ใิ ห้ลงทุนในหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษทั พีพีเอส
อินฟอร์เมชัน่ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน 360,000 หุน้ หุน้ ละ 10 บำท เพื่อรักษำสัดส่วนเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทั ได้ประมำณกำรค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จำนวน 4.35 ล้ำนบำท
โดยประมำณจำกมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่บริษทั ย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันสิน้ งวด

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย

)

(

นายธัช ธงภักดิ์

)

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน ซึง่ บริษทั บันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสียโดยแสดง
อัตราการถือหุน้ ร้อยละ
2559

2558

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

วิธีสว่ นได้เสีย

วิธีราคาทุน

2559

2558

2559

2558

ตำมสัดส่วน
(หน่วย : บำท)
2559

บริษทั สวอน แอนด์ แมคคลำเรน
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด

35.00

35.00

2,388,703

2,457,464

2,449,980

2,449,980

0.00

10.00

0

0

0

500,000

(หัก) ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินลงทุน
บริษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ

0

0

0

(500,000)

2,388,703

2,457,464

2,449,980

2,449,980

อัตรำส่วนควำมเป็นเจ้ำของ (ร้อยละ)

2558
80

80

สินทรัพย์หมุนเวียน

4,328,777

4,758,920

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,444,535

1,814,277

หนีส้ ินหมุนเวียน

3,006,974

3,005,296

2559

2558

เมือ่ วันที่ 19 สิงหำคม 2556 บริษทั ได้ร่วมลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด จำนวน 50,000 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
10 บำท) จำนวนเงิน 0.50 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 10 แต่บริษทั ได้แสดงไว้เป็นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เนือ่ งจำกบริษทั

รำยได้จำกกำรบริกำร

7,351,114

7,387,790

มีอทิ ธิพลอย่ำงมีสำระสำคัญ โดยมีกรรมกำรของบริษทั เข้ำไปเป็นกรรมกำรร่วมในบริษทั ดังกล่ำว ในวันที่ 29 มกรำคม 2559 บริษทั ได้รบั

ต้นทุนจำกกำรบริกำร

6,565,346

6,574,521

14,731

9,002

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร

315,051

259,987

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

107,010

112,537

ชำระคืนเงินให้กยู้ ืม ดอกเบีย้ รับ ดอกเบีย้ ค้ำงรับ และค่ำตอบแทนจำกกำรยกเลิกข้อตกลงบำงส่วนในสัญญำผูถ้ ือหุน้ รวม 12 ล้ำนบำท
ตำมหมำยเหตุ 17 และในวันที่ 11 เมษำยน 2559 ได้มกี ำรขำยเงินลงทุนในบริษทั ร่วมดังกล่ำว ในรำคำ 4 ล้ำนบำท มีกำไรจำกกำรขำย
เงินลงทุนดังกล่ำว จำนวน 3.5 ล้ำนบำท และกรรมกำรของบริษทั ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรร่วม บริษทั จึงไม่มภี ำระผูกพันใดๆ ใน
บริษทั ร่วมดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษทั ได้ประมำณกำรค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม จำนวน 0.50 ล้ำนบำท โดยประมำณ

รำยได้อนื่

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

จำกมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่บริษทั ร่วมคงเหลืออยู่ ณ วันสิน้ งวด

งบการเงินรวมและ

12. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
อัตราการถือหุน้ ร้อยละ
กิจกำรร่วมค้ำ พีพีควิ

2559

2558

80

80

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

วิธีสว่ นได้เสีย

วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

1,031,800

1,031,800

2559

2558

2559

2558

รำคำทุน - ที่ดนิ

3,766,338

3,387,900

2,640,000

2,640,000

(หัก) ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ

(571,800)

(571,800)

รวมอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ

460,000

460,000

กิจกำรร่วมค้ำ พีพีควิ เป็นกิจกำรที่จัดตัง้ ขึน้ ตำมข้อตกลงในสัญญำร่วมค้ำ เมือ่ วันที่ 20 มีนำคม 2552 จำกกำรร่วมทุนกันระหว่ำง
บริษทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) บริษทั พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด และบริษทั วิศวกรและสถำปนิก คิวบิค จำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตำมลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริกำรกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรให้หน่วยงำน
รำชกำรแห่งหนึง่

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย

150 • รายงานประจ�ำปี 2559

)

(

นำยธัช ธงภักดิ์

)

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย

)

(

นำยธัช ธงภักดิ์

)
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ทิ่ดิน

อาคาร

ส่วนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินรวม (บาท)
เครื่องใช้สานักงาน เครื่องตกแต่ง
สานักงาน

ยานพาหนะ

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

152 • รายงานประจ�ำปี 2559
0
0
0
0
0
0
2,900,000
2,900,000

ค่าเสื่อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจ่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

5
5

(9,214,847)
0
(9,214,847)
0
0
(9,214,847)

9,214,852
0
9,214,852
0
0
9,214,852

อาคาร

3,608,320
3,811,758

(966,694)
(235,059)
(1,201,753)
(253,438)
0
(1,455,191)

4,063,511
950,000
5,013,511
50,000
0
5,063,511

ส่วนปรับปรุง
อาคาร

886,152
1,196,560

(3,970,853)
(789,196)
(4,760,049)
(624,328)
0
(5,384,377)

5,883,138
73,471
5,956,609
313,920
0
6,270,529

108,755
160,200

(124,783)
(47,024)
(171,807)
(51,445)
0
(223,252)

272,007
60,000
332,007
0
0
332,007

3
112,619

(7,593,371)
(100,748)
(7,694,119)
(81,150)
472,272
(7,302,997)

7,806,738
0
7,806,738
0
(503,738)
7,303,000

594,469
540,848

(229,141)
(173,342)
(402,483)
(223,020)
0
(625,503)

762,669
180,662
943,331
276,641
0
1,219,972

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
225,000
(225,000)
0

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

8,097,704
8,721,990

(22,099,689)
(1,345,369)
(23,445,058)
(1,233,381)
472,272
(24,206,167)

30,902,915
1,264,133
32,167,048
865,561
(728,738)
32,303,871

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

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

ค่าเสื่อมราคา สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวน 1.23 ล้านบาท และจานวน 1.35 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทนาที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วน จานวน 5.49 ล้านบาท และ 5.68 ล้านบาท ตามลาดับ ค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินหนังสือค้าประกันจากธนาคาร
ตามหมายเหตุ 19 และ 32.4 ตามลาดับ

2,900,000
0
2,900,000
0
0
2,900,000

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย / ตัดจ่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทิ่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
เครื่องใช้สานักงาน เครื่องตกแต่ง
ยานพาหนะ
สานักงาน
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(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
2,900,000
9,214,852
4,063,511
6,940,245
282,007
7,806,739
934,746
0
32,142,100
เพิ่มขึ้น
0
0
1,455,079
294,600
147,607
0
244,097
0
2,141,383
จาหน่าย / ตัดจ่ายสินทรัพย์
0
0
0
0
(28,854)
0
0
0
(28,854)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,900,000
9,214,852
5,518,590
7,234,845
400,760
7,806,739
1,178,843
0
34,254,629
เพิ่มขึ้น
0
0
50,000
436,290
11,250
0
503,331
225,000
1,225,871
จาหน่าย / ตัดจ่ายสินทรัพย์
0
0
0
0
0
(503,738)
0
(225,000)
(728,738)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2,900,000
9,214,852
5,568,590
7,671,135
412,010
7,303,001
1,682,174
0
34,751,762
ค่าเสื่อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
0
(9,214,847)
(966,694)
(4,688,735)
(127,698)
(7,593,369)
(256,453)
0
(22,847,796)
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
0
0
(249,012)
(918,279)
(53,374)
(100,748)
(225,106)
0
(1,546,519)
จาหน่าย / ตัดจ่ายสินทรัพย์
0
0
0
0
7,695
0
0
0
7,695
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
0
(9,214,847)
(1,215,706)
(5,607,014)
(173,377)
(7,694,117)
(481,559)
0
(24,386,620)
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
0
0
(278,760)
(769,269)
(65,338)
(81,150)
(297,608)
0
(1,492,125)
จาหน่าย / ตัดจ่ายสินทรัพย์
0
0
0
0
0
472,272
0
0
472,272
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
0
(9,214,847)
(1,494,466)
(6,376,283)
(238,715)
(7,302,995)
(779,167)
0
(25,406,473)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2,900,000
5
4,074,124
1,294,852
173,295
6
903,007
0
9,345,289
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,900,000
5
4,302,884
1,627,831
227,383
112,622
697,284
0
9,868,009
ค่าเสื่อมราคา สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวน 1.49 ล้านบาท และจานวน 1.55 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทนาที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วน จานวน 5.49 ล้านบาท และ 5.68 ล้านบาท ตามลาดับ ค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินหนังสือค้าประกันจากธนาคาร
ตามหมายเหตุ 19 และ 32.4 ตามลาดับ

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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ISO 9001 Certified

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ
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154 • รายงานประจ�ำปี 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

16. เงินฝากประจ้าธนาคารทีม่ ีภาระค้าประกัน
งบการเงินรวม (บาท)
2559
เงินฝากประจ้าธนาคารทีม่ ีภาระค้าประกัน
รวม
(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวน 0.40 ล้านบาท และจานวน 0.37 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ จานวน 0.48 ล้านบาท และจานวน 0.32 ล้านบาท ตามลาดับ)

2,604,509
2,286,722

179,000
641,500

2,783,509
2,928,222

4,055,890
2,623,794

104,000
641,500

4,159,890
3,265,294
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มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(580,194)
(317,327)
(897,521)
(476,122)
(1,373,643)
0
0
0
0
0
(580,194)
(317,327)
(897,521)
(476,122)
(1,373,643)
(890,538)
(368,087)
(1,258,625)
(396,508)
(1,655,133)
0
0
0
0
0
(890,538)
(368,087)
(1,258,625)
(396,508)
(1,655,133)
ค่าตัดจาหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,630,627
1,532,188
0
4,162,815
2,012,218
(641,500)
5,533,533
641,500
0
0
641,500
179,000
(641,500)
179,000
2,828,847
716,500
0
3,545,347
714,295
0
4,259,642
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ขึน้
จาหน่าย / ตัดจ่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิม่ ขึน้
จาหน่าย / ตัดจ่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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งบการเงินรวม (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาโปรแกรม

รวม

3,470,347
716,500
0
4,186,847
893,295
(641,500)
4,438,642

1,989,127
1,532,188
0
3,521,315
1,908,218
0
5,429,533

641,500
0
0
641,500
104,000
(641,500)
104,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาโปรแกรม

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ISO 9001 Certified

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

44,200,887

12,887,621

41,188,897

9,800,610

44,200,887

12,887,621

41,188,897

9,800,610

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทน้าเงินฝากประจ้าค้าประกันวงเงินซือสินค้า-บัตรน้ามัน จ้านวน 1 ล้านบาท และค้าประกัน
วงเงินหนังสือค้าประกันสัญญางาน จ้านวน 39.65 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 32.1 และ 32.4 ตามล้าดับ และบริษัทย่อยน้าเงินฝาก
ประจ้าค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จ้านวน 3.01 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยน้าเงินฝากประจ้าค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จ้านวน 10.50
ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ้านวน 7.50 ล้านบาท) และค้าประกันวงเงินการซือสินค้า-บัตรน้ามัน จ้านวน 1 ล้านบาท ตาม
หมายเหตุ 19 และ 32.1 ตามล้าดับ
17. เงินให้กู้ยมื ระยะยาวกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทให้เงินกู้ยมื แก่บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกันแห่งหนึง่ เป็นสัญญากู้ยมื เงิน จ้านวน 9 ล้านบาท ระยะ
เวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ครบก้าหนดช้าระคืนในปี 2561 อัตราดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี จ่ายช้าระบางส่วนในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ครังเดียว
ภายในวันสินปี ส่วนทีเ่ หลือช้าระพร้อมกับการช้าระเงินกู้หรือเมือ่ มีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัททีก่ ู้ยมื
บริษัทส่งตัวแทน 1 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัททีก่ ู้ยมื และสิทธิในการแปลงสภาพเงินกู้เป็นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่เกินร้อยละ 25
ของหุน้ สามัญในบริษัททีก่ ู้ยมื เงินกู้ยมื ดังกล่าวค้าประกันเต็มจ้านวนโดยกรรมการ 1 ท่านของบริษัททีก่ ู้ยมื และเมือ่ วันที่ 13 มีนาคม
2558 บริษัทรับจ้านองทีด่ ินของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันกับกรรมการ มูลค่า 6 ล้านบาท เพือ่ เป็นหลักประกันการกู้ยมื เพิม่ เติม
เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทได้รับช้าระคืนเงินกู้ยมื พร้อมดอกเบียค้างรับ จ้านวน 10.03 ล้านบาท และค่าตอบแทนจาก
การยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถอื หุน้ จ้านวน 1.97 ล้านบาท รับรู้เป็นรายได้อื่นในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ลงชื่อ)…………………………………...….……………………………………………….กรรมการตามอ้านาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย

)

( นายธัช ธงภักดิ์

)
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18. ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2559

กาไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
0

0

1,976,511

1,863,311

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ

ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

3,273

103,273

874,015

974,015

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

114,360

114,360

114,360

114,360

ภาษีเงินได้ที่เกีย่ วข้องกับผลกาไรขาดทุน

5,102,589

4,652,025

5,076,344

4,635,352

240,000

18,000

240,000

18,000

จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

0

2,673

0

2,673

5,460,222

4,890,331

8,281,230

7,607,711

ประมาณการค่าใช้จ่าย
ประมาณการหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวม
รวม

(325,814)

(31,981)

(325,814)

(31,981)

(325,814)
5,134,408

(31,981)
4,858,350

(325,814)
7,955,416

(31,981)
7,575,730

งบการเงินรวม (บาท)
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ภาษีเงินได้ปจั จุบนั :
10,252,585

2,841,635

10,252,585

2,841,635

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

558,216

293,833
293,833

70,666
655,351

293,833
293,833

70,666
628,882

2559
กาไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

(569,891)

164,561

(673,519)

(2,652,695)

9,682,694

3,006,196

9,579,066

188,940

(ลงชื
)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
156 • รายงานประจ�
ำปีอ่ 2559
( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

5,791,078

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

42,450,003

4,418,174

20%

20%

20%

20%

8,317,487

1,158,216

8,490,001

883,635

(317,950)

(220,124)

(317,950)

(212,124)

1,724,483

354,586

1,524,913

211,446

0

(163,985)

0

(694,017)

0

1,676,552

0

0

(41,326)

200,951

(117,898)

0

1,365,207

1,847,980

1,089,065

(694,695)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

9,682,694

3,006,196

9,579,066

188,940

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

23.28%

51.91%

22.57%

กาไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
รายจ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่เคยบันทึกในปีกอ่ น
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็นสินทรัพย์
อืน่ ๆ

แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ

2558

41,587,435

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

0

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี้

คูณอัตราภาษี

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ผลแตกต่างชัว่ คราว

584,685

งบการเงินรวม (บาท)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

0

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่

กาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

2558

ภาษีเงินได้ทรี่ ับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กิจการที่เกีย่ วข้องกัน

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2559

ภาษีเงินได้ที่เกีย่ วข้องกับ

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ - เงินให้กยู้ ืม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

รวม

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
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19. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จานวน 8 ล้านบาท และ 33.50 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

จ่ำนวนเงินขัน้ ต่่ำที่ตอ้ งจ่ำยส่ำหรับสัญญำเช่ำกำรเงินข้ำงต้น ดังนี้
งบการเงินรวมและ

ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 5 ล้านบาท และ 30.5 ล้านบาท ตามลาดับ) ค้าประกันโดยที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เงินฝากประจาธนาคารที่มภี าระค้าประกัน ตามหมายเหตุ 14 และ 16 ตามลาดับ

2559

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

20.1เจ้าหนี้การค้า
บริษทั ที่เกีย่ วข้องกัน

30.1.10

บริษทั อืน่ ๆ
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า

0

0

461,944

7,661

3,660,597

2,210,862

2,699,234

1,745,697

3,660,597

2,210,862

3,161,178

1,753,358

ภำยใน 1 ปี

0

61,100

หัก ดอกเบีย้ จ่ำยในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน

0

(412)

มูลค่ำปัจจุบนั ของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

0

60,688

หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ไม่รวมดอกเบีย้ จ่ำยในอนำคต มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

20.2เจ้าหนี้อื่น

2559

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษทั ที่เกีย่ วข้องกัน

10,855

15,241

816,172

453,679

10,183,084

4,001,569

9,593,960

3,698,409

3,435,835

872,574

3,328,683

846,088

24,370,628

10,707,594

24,275,628

10,567,857

4,925,975

3,730,810

4,721,038

3,341,085

รวมเจ้าหนีอ้ นื่

42,926,377

19,327,788

42,735,481

18,907,118

รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

46,586,974

21,538,650

45,896,659

20,660,476

บริษทั อืน่ ๆ
ตัว๋ เงินจ่าย
เงินรับล่วงหน้า
อืน่ ๆ

2558

30.1.11

2558

หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

0

60,688

หัก หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ครบก่ำหนดใน 1 ปี

0

(60,688)

หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ

0

0

22. ทุนจดทะเบียน
ตำมรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจ่ำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 22 เมษำยน 2559 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
จำกเดิม 100,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 400,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.25 บำท) เป็น 180,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 720,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.25 บำท) โดยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่จ่ำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้ ใช้เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปันผลและ

21. หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รายละเอียดเกีย่ วกับสินทรัพย์เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้

หุน้ สำมัญที่ออกใหม่จ่ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ ใช้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส่ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของบริษทั

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ยานพาหนะ

0

503,738

(หัก) ค่าเสือ่ มราคาสะสม

0

(391,122)

0

112,616

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รุ่นที่ 1 ("PPS-W1") ซึง่ บริษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ จำกเดิม 100,000,000 บำท เป็น
180,000,000 บำท เมือ่ วันที่ 27 เมษำยน 2559 และได้จดทะเบียนทุนช่ำระแล้ว จ่ำนวน 119,999,973 บำท เมือ่ วันที่ 19 พฤษภำคม 2559

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอ่ำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
158 • รายงานประจ�ำปี 2559 ( นายประสงค์ ธาราไชย )
( นายธัช ธงภักดิ์ )

)

(

นำยธัช ธงภักดิ์

)
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23. ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

25. เงินปันผลจ่าย

23.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจ่ำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 22 เมษำยน 2559 มีมติอนุมตั กิ ำรออกใบส่ำคัญ

25.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้งที่ 1/2559 และรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจ่ำปี 2559 เมือ่ วันที่ 23

แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ รุ่นที่ 1 ("PPS-W1") ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม จ่ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย และกำร

กุมภำพันธ์ 2559 และวันที่ 22 เมษำยน 2559 ตำมล่ำดับ มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด่ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีปี

ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 มีมติให้ออกใบส่ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั

2558 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 0.0556 บำท เป็นจ่ำนวนเงินทั้งสิน้ 22.24 ล้ำนบำท เงินปันผลดังกล่ำวจะจ่ำยเป็นหุน้ ปันผล

รุ่นที่ 1 ("PPS-W1") และได้มกี ำรจัดสรรใบส่ำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 10 มิถุนำยน 2559 เพื่อซือ้ หุน้ สำมัญ จ่ำนวน 239,999,742

ในอัตรำ 5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปันผล (หุน้ สำมัญจ่ำนวน 80 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.25 บำท) คิดเป็นจ่ำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท และ

หุน้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

เงินสดปันผล จ่ำนวน 2.24 ล้ำนบำท บริษทั จ่ำยเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภำคม 2559

รำยกำร

รำยละเอียด

25.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้งที่ 1/2558 และรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจ่ำปี 2558 เมือ่ วันที่ 25

ชนิดของใบส่ำคัญแสดงสิทธิ

ระบุชอื่ ผูถ้ ือ และสำมำรถโอนเปลีย่ นมือได้

รำคำต่อหน่วย

0.00 บำท

อำยุของใบส่ำคัญแสดงสิทธิ

2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส่ำคัญแสดงสิทธิ

อัตรำกำรใช้สิทธิ

ใบส่ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ์ซอื้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้

รำคำในกำรใช้สิทธิ

0.40 บำท ต่อหุน้

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

ครั้งที่

กุมภำพันธ์ 2558 และวันที่ 24 เมษำยน 2558 ตำมล่ำดับ มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด่ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีปี

วันที่ 31 ธันวำคม 2559

2

วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

3

วันที่ 31 ธันวำคม 2560

4

วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

5

วันที่ 9 ธันวำคม 2561

ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2558
26. กาไรต่อหุน้
26.1 ก่ำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐำน

วันใช้สิทธิ์

1

2557 ให้ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 0.03 บำทต่อหุน้ จ่ำนวน 400 ล้ำนหุน้ เป็นจ่ำนวนเงิน 12 ล้ำนบำท บริษทั จ่ำยเงินปันผล

ก่ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบก่ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก่ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐำน ซึง่ ค่ำนวณโดยกำรหำรยอด
ก่ำไร(ขำดทุน)ส่ำหรับปีดว้ ยจ่ำนวนหุน้ สำมัญที่ออกจ่ำหน่ำยและเรียกช่ำระแล้วถัวเฉลีย่ ถ่วงน้่ำหนัก
จ่ำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้่ำหนักตำมส่วนที่เรียกช่ำระที่ใช้หำรยอดก่ำไร(ขำดทุน)ส่ำหรับปี ค่ำนวณโดยใช้จ่ำนวน
หุน้ สำมัญที่ออกและเรียกช่ำระแล้ว จ่ำนวน 400,000,000 หุน้ รวมกับจ่ำนวนหุน้ ปันผลที่จ่ำย จ่ำนวน 79,999,892 หุน้ โดยปรับ
หุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ย้อนหลัง ส่ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบการเงินรวม (บาท)

ในกรณีที่วันก่ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท่ำกำร ให้เลือ่ นวันก่ำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว เป็นวันท่ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำ

2558

วันก่ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งดังกล่ำว

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2558

2558

ก่อนจ่ำยหุน้ ปันผล หลังจ่ำยหุน้ ปันผล ก่อนจ่ำยหุน้ ปันผล หลังจ่ำยหุน้ ปันผล

23.2 เมือ่ วันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริษทั ได้รับช่ำระเงินจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส่ำคัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สำมัญของบริษทั จ่ำนวน
29.59 ล้ำนสิทธิ เป็นจ่ำนวนเงิน 11.83 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษทั แสดงเงินที่ได้รับดังกล่ำวเป็น "เงินรับล่วงหน้ำ

ก่ำไรส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่

ค่ำหุน้ สำมัญ" และบริษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช่ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิซอื้ หุน้ สำมัญของบริษทั ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์

จ่ำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้่ำหนัก (หุน้ )

เมือ่ วันที่ 9 มกรำคม 2560

ก่ำไรต่อหุน้ (บำท)

3,392,173

3,392,173

4,229,235

4,229,235

400,000,000

479,999,892

400,000,000

479,999,892

0.008

0.007

0.011

0.009

26.2 ก่ำไรต่อหุน้ ปรับลด

24. สารองตามกฎหมาย
ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจ่ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรก่ำไรสุทธิเป็นทุนส่ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5

ก่ำไรต่อหุน้ ปรับลด ค่ำนวณโดยหำรก่ำไรส่ำหรับงวดที่เป็นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั (ไม่รวมก่ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วย

ของก่ำไรสุทธิหลังจำกหักยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส่ำรองนีจ้ ะมีจ่ำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ผลรวมของจ่ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้่ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปีกบั จ่ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้่ำหนักของหุน้ สำมัญที่บริษทั

ส่ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวจะน่ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้

อำจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิน้ ให้เป็นหุน้ สำมัญ

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอ่ำนำจ
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(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอ่ำนำจ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

28.2 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

ก่ำไรต่อหุน้ ปรับลด ส่ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
ก่ำไร(ขำดทุน)ส่ำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

32,175,484

3,392,173

2559
32,870,938

งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)

2558

งบการเงินรวม (บาท)

4,229,235

จ่ำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้่ำหนัก
สมมุตวิ ่ำมีกำรแปลงเป็นหุน้ สำมัญ

กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์
570,599,390

479,999,892

570,599,390

479,999,892

0.056

0.007

0.058

0.009

ก่ำไรต่อหุน้ (บำท)
27. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

พนักงำนต้นงวด

23,287,914

24,112,272

23,176,757

23,936,632

3,869,269

3,193,678

3,805,461

3,120,942

เบ็ดเสร็จอืน่

0

(2,923,425)

0

(2,791,081)

จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน

(1,600,496)

(1,094,611)

(1,600,496)

(1,089,736)

ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์
พนักงำนปลำยงวด

25,556,687

23,287,914

25,381,722

23,176,757

ต้นทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบีย้
ก่ำไรจำกกำรประมำณตำมหลักกำร
นักคณิตศำสตร์ประกันภัย

27.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจ่ำปี 2559 เมือ่ วันที่ 22 เมษำยน 2559 ก่ำหนดจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเบีย้
ประชุมและค่ำบ่ำเหน็จกรรมกำร ส่ำหรับปี 2559 เป็นจ่ำนวนรวมไม่เกิน 2 ล้ำนบำท
27.2 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรนีเ้ ป็นค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับเงินเดือนและผลประโยชน์อนื่ ให้แก่กรรมกำรเฉพำะในฐำนะผูบ้ ริหำร และให้แก่

รับรู้ในงบก่ำไรขำดทุน

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบก่ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ต้นทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบีย้ แสดงรวมในรำยกำรต่อไปนี้

ผูบ้ ริหำรตำมนิยำมในประกำศของส่ำนักงำนคณะกรรมกำรก่ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

งบการเงินรวม (บาท)

ส่ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 จ่ำนวน 24.17 ล้ำนบำท และจ่ำนวน 23.68 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร จ่ำนวน 22.43 ล้ำนบำท และจ่ำนวน 21.92 ล้ำนบำท ตำมล่ำดับ)
28. ผลประโยชน์ของพนักงาน

2559

2558

2559

2558

ต้นทุนบริกำร

2,806,467

2,447,060

2,750,220

2,421,893

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

1,062,802
3,869,269

746,618
3,193,678

1,055,241
3,805,461

699,049
3,120,942

28.1 กองทุนส่ำรองเลีย้ งชีพพนักงำน
บริษทั และพนักงำนร่วมกันจัดตัง้ กองทุนส่ำรองเลีย้ งชีพตำมพระรำชบัญญัตกิ องทุนส่ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 และพระรำช

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ในไตรมำส 1/2558 บริษทั และบริษทั ย่อยได้จัดให้มกี ำรประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

บัญญัตกิ องทุนส่ำรองเลีย้ งชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มอบหมำยให้ผจู้ ัดกำรรับอนุญำตเป็นผูจ้ ัดกำรกองทุนนี้ โดยหักจำกเงินเดือน

จำกผูเ้ ชีย่ วชำญขึน้ ใหม่ ซึง่ จำกผลกำรประมำณกำรใหม่

พนักงำนส่วนหนึง่ และบริษทั จ่ำยสมทบส่วนหนึง่ และจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบกำรที่ก่ำหนด

คณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นจ่ำนวนรวม 2.93 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ่ำนวน 2.79 ล้ำนบำท) โดยบริษทั และบริษทั

ส่ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ำยเงินสมทบกองทุนส่ำรองเลีย้ งชีพพนักงำน
จ่ำนวน 4.36 ล้ำนบำท และจ่ำนวน 4.27 ล้ำนบำท ตำมล่ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ่ำนวน 4.18 ล้ำนบำท และจ่ำนวน

ท่ำให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีผลก่ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

ย่อยบันทึกไว้ในก่ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ แล้วทั้งจ่ำนวน
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่วงน้่ำหนัก)
งบการเงินรวม (ร้อยละ)

4.09 ล้ำนบำท ตำมล่ำดับ)

2559
อัตรำคิดลด
กำรเพิ่มขึน้ ของเงินเดือนในอนำคต

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

2558

2559

2558

3.62

3.62

3.62

3.62

5

5

5

5

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอ่ำนำจ
( นำยประสงค์ ธำรำไชย
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- 36 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ข้อสมมติเกีย่ วกับอัตรำมรณะในอนำคตถือตำมข้อมูลทำงสถิตทิ ี่เผยแพร่ทั่วไป และจำกอัตรำตำรำงมรณะไทยปี 2551
(“TMO08”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

30.รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลาดับ

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนที่เกีย่ วข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่อำจเป็นไปได้อย่ำง

1

บุคคลหรือกิจการ
บริษทั พีพีเอส ดีไซน จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษทั ย่อย

สมเหตุสมผล ณ นที่รำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติฐำนอืน่ ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่ก่ำหนดไว้
เป็นจ่ำนวนดังต่อไปนี้

นโยบายราคา

บริษทั ให้เช่ำและบริกำรธุรกำรทั่วไป

ในรำคำตำมที่ตกลงกัน

บริษทั รับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำร

ในรำคำตำมที่ตกลงกัน

บริษทั ให้กยู้ ืมระยะสัน้

ดอกเบีย้ ผันแปรตำมอัตรำ
ดอกเบีย้ เงินฝำกประจำ

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
อัตรำคิดลด (เปลีย่ นแปลงร้อยละ 1)

12 เดือน ของธนำคำร

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เพิ่มขึน้

ลดลง

เพิ่มขึน้

ลดลง

(2,237,068)

2,552,244

(2,200,610)

2,505,908

ทหำรไทย
2

กำรเพิ่มขึน้ ของเงินเดือนในอนำคต
(เปลีย่ นแปลงร้อยละ 1)

บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ บริษทั ย่อย
คอนซัลแทนท์ จำกัด

2,494,109

(2,232,251)

2,448,766

(2,195,799)

บริษทั ให้เช่ำและบริกำรธุรกำรทั่วไป

ในรำคำตำมที่ตกลงกัน

บริษทั ซือ้ สินค้ำและรับบริกำร

ใกล้เคียงกับลูกค้ำรำยอืน่

บริษทั ให้กยู้ ืมระยะสัน้

ดอกเบีย้ ผันแปรตำมอัตรำ

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบการเงินรวม (บาท)
อัตรำคิดลด (เปลีย่ นแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เพิ่มขึน้

ลดลง

เพิ่มขึน้

ลดลง

(2,073,515)

2,368,645

(2,049,868)

2,338,393

2,314,765

(2,069,135)

2,285,174

(2,045,501)

กำรเพิ่มขึน้ ของเงินเดือนในอนำคต
(เปลีย่ นแปลงร้อยละ 1)

ดอกเบีย้ เงินฝำกประจำ
12 เดือน ของธนำคำร
ทหำรไทย
บริษทั ว่ำจ้ำงให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ ใกล้เคียงกับลูกค้ำรำยอืน่
3

บริษทั พงศ์ธีรธร จำกัด

กรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ บริษทั เช่ำห้องเพื่ออบรมสัมมนำ

ในรำคำที่ใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด

แม้ว่ำกำรวิเครำะห์นไี้ ม่ได้ค่ำนึงกำรกระจำยตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คำดหวังภำยใต้โครงกำรดังกล่ำวแต่ได้

4

แสดงประมำณกำรควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนต่ำงๆ

กิจกำรร่วมค้ำ พีพีควิ

กิจกำรร่วมค้ำ

บริษทั รับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำร

ในรำคำที่ใกล้เคียงกับ
ลูกค้ำรำยอืน่

29. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
บริษทั แบ่งรำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส่ำคัญ ส่ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

บริษทั ให้เช่ำและบริกำรธุรกำรทั่วไป

ในรำคำที่ใกล้เคียงกับ

ดังต่อไปนี้

รำคำตลำด
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

206,267,369

180,251,758

197,200,425

171,738,745

1,888,633

1,914,606

1,709,503

1,662,696

1,285,000

560,000

1,285,000

560,000

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อนื่
ของพนักงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจ่ำหน่ำย
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่ำตอบแทนกรรมกำร

5

บริษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด

บริษทั ร่วมและ

บริษทั ลงโฆษณำบนเว็บไซต์ของ

ได้ขำยเงินลงทุน

ในรำคำที่ได้รับเหมือน

บริษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด

ในปี 2559 แล้ว

บริษทั จ้ำงพัฒนำซอฟท์แวร์

ทั้งจำนวน

บริษทั ให้กยู้ ืม

ลูกค้ำรำยอืน่
ในรำคำตำมที่ตกลงกัน
ดอกเบีย้ ร้อยละ 6
มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอำนำจ
(ลงชือ่ )………..………………………………...….…………………………………….กรรมกำรตำมอ่ำนำจ
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

- 39 -

- 38 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30.1 รายการและจานวนเงินด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กับบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับ

1 มกราคม 2559

บริษัทเป็นดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559

2559

ลดลง

31 ธันวาคม 2559

30.1.5 เงินให้กู้ยมื ระยะสั้นแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

เพิ่มขึน้

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

2558

10,000,000

0

0

10,000,000

9,500,000

0

0

9,500,000

19,500,000

0

0

19,500,000

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น

30.1.1 ลูกหนีก้ ารค้า
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด
กิจการร่วมค้า พีพีคิว
รวม

0

0

2,151,060

45,047

2,920,075

2,657,589

2,920,075

2,657,589

2,920,075

2,657,589

5,071,135

2,702,636

30.1.2 ลูกหนีอ้ ื่น - ลูกหนีค้ ่าเช่า

รวม

รวม

(หัก) ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยมื ระยะสั้นแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด
กิจการร่วมค้า พีพีคิว

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

10,000

0

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000

2,000

0

0

50,000

25,000

บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น

คอนซัลแทนท์ จากัด
รวม

กิจการร่วมค้า พีพีคิว
รวม

0

0

18,000

18,000

35,000

33,200

35,000

33,200

35,000

33,200

103,000

76,200

30.1.4 ลูกหนีอ้ ื่น

0

(3,741,000)

(5,986,556)

(155,000)

0

(6,141,556)

(9,316,556)

(566,000)

0

(9,882,556)

10,183,444

(566,000)

0

9,617,444

9,000,000

0

(9,000,000)

0

9,000,000

0

(9,000,000)

0

30.1.6 เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด

คอนซัลแทนท์ จากัด

(411,000)

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น

30.1.3 ลูกหนีอ้ ื่น - ลูกหนีค้ ่าบริการอื่น
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

(3,330,000)

รวม

งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

30.1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

0

0

50,627

46,727

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น
คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

74,939

55,852

บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด

0

90,000

0

90,000

0

90,000

125,566

192,579

รวม

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น
คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

1,800,000

1,500,000

รวม

0

0

1,800,000

1,500,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

30.1.8 เงินประกันความเสียหาย
บริษัท พงศ์ธีรธร จากัด
รวม

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

- 41 -

- 40 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

งบการเงินรวม (บาท)

2558

2559

30.1.9 ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด

0

1,080,000

0

1,080,000

0

1,080,000

0

1,080,000

0

0

11,944

7,661

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

450,000

0

รวม

0

0

461,944

7,661

รวม
30.1.10เจ้าหนีก้ ารค้า
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

0

435,000

480,000

0

0

216,000

216,000

234,000

223,200

234,000

223,200

234,000

223,200

885,000

919,200

0

0

80,014

97,548

0

0

76,013

117,733

41,311

540,000

41,311

540,000

41,311

540,000

197,338

755,281

0

0

107,328

411,937

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

190,500

0

0

0

297,828

411,937

คอนซัลแทนท์ จากัด

0

0

4,472,317

2,950,500

บริษัท พงศ์ธีรธร จากัด

851,139

884,142

851,139

884,142

0

514,019

0

514,019

851,139

1,398,161

5,323,456

4,348,661

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น
คอนซัลแทนท์ จากัด
กิจการร่วมค้า พีพีคิว
รวม
30.2.4 รายได้ดอกเบีย้ รับ

0

0

805,317

438,438

คอนซัลแทนท์ จากัด

บริษัท พงศ์ธีรธร จากัด

10,855

15,241

10,855

15,241

10,855

15,241

816,172

453,679

บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด

30.2 รายการและจานวนเงินด้านงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กับบุคคลและ
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทเป็นดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559

2558

2559

รวม

กิจการร่วมค้า พีพีคิว
รวม

30.2.5 ต้นทุนบริการ
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น

2558

0

0

3,037,809

665,085

รวม

6,102,370

6,102,370

6,102,370

6,102,370

30.2.6 ค่าใช้จา่ ยบริหาร

6,102,370

6,102,370

9,140,179

6,767,455

30.2.2 รายได้ค่าล่วงเวลา
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

รวม
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30.2.1 รายได้ค่าทีป่ รึกษา
กิจการร่วมค้า พีพีคิว

2558

0

คอนซัลแทนท์ จากัด

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

2559

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น

รวม

2558

30.2.3 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จากัด

30.1.11ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

0

0

775,809

41,653

321,600

0

321,600

0

321,600

0

1,097,409

41,653

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
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บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น

บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด
รวม
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31. เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

32.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายชาระค่าบริการตามสัญญาบริการ
จานวน 52.51 ล้านบาท และจานวน 4.49 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 57.38 ล้านบาท และ

31.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

จานวน 3.91 ล้านบาท ตามลาดับ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืน

32.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือประกันสัญญางาน จานวน 39.65

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

รวม

ล้านบาท ค้าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคารทีม่ ีภาระค้าประกัน ตามหมายเหตุ 16 และมีวงเงินหนังสือค้าประกันทีย่ งั

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

ไม่ได้ใช้ จานวน 95 ล้านบาท ค้าประกันโดยทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ตามหมายเหตุ 14

2558

5,131,454

170,000

90,000

155,000

98,738

50,477

39,787

18,477

35,509,055

15,442,296

28,763,630

13,108,981

0

169,079

0

0

1,230,008

0

996,320

0

41,969,255

15,831,852

29,889,737

13,282,458

เงินฝากประจา
เช็ครับระหว่างทาง
31.2 รายการทีไ่ ม่กระทบเงินสด

ล้านบาท ค้าประกันโดยทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ตามหมายเหตุ 14
33. ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบกิจการให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม งานออกแบบโครงการ และคอนเทนต์เกี่ยวกับ
งานเทคโนโลยี และการจัดงานแสดงคอนเสริต์

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศจึงไม่มีขอ้ มูลจาแนกตามส่วนงานทีเ่ ปิดเผย แต่มีผลประกอบการในต่างประเทศไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของยอดรายได้
34. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการทีป่ รับ

31.2.2 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ จานวน 0.30
ล้านบาท

ขึ้นลงตามอัตราตลาด และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่
34.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

32. ภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติขอ้ กาหนดในสัญญาอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารมี

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินการสั่งซื้อสินค้า-บัตรน้ามัน จานวน 1 ล้านบาท ค้าประกันโดยเงินฝาก
32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

ไม่เกิน 1 ปี

3,684,021

2,925,829

3,684,021

2,757,304

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

8,540,763

2,907,725

8,540,763

2,907,725

12,224,784

5,833,554

12,224,784

5,665,029

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย

การบริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยใช้นโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามส่วนงานทีท่ าเสร็จและเมือ่ ส่งมอบ
ผลงาน ฝ่ายบริหารใช้นโยบายในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้า โดยการกาหนดวงเงินการให้สนิ เชื่อและตั้งค่าเผื่อ

ประจาธนาคารทีม่ ีภาระค้าประกัน ตามหมายเหตุ 16
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือประกันสัญญางาน จานวน 3.35

34.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้

31.2.1 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ จานวน 0.03 ล้านบาท

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

)

(

นายธัช ธงภักดิ์

)

หนีส้ งสัยจะสูญในกรณีทไี่ ม่ปฏิบัติตามสัญญา
34.3 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนีก้ ารค้า ตั๋วเงินรับ
และตั๋วสัญญาใช้เงิน หนีส้ นิ ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนีก้ ารค้าและ
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
( นายประสงค์ ธาราไชย

)

(

นายธัช ธงภักดิ์

)
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35. การบริหารจัดการทุน

3.

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสม
และการดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
งบการเงินรวม (บาท)
2559
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน

อนุมัติให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2560 เพือ่ พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการ
ยกเลิกหุน้ สามัญจานวน 366 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท รวมเป็นจานวนทุนจดทะเบียนทีล่ ดลง 91.50 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญทีเ่ หลือจากการจ่ายหุน้ ปันผล จานวน 108 หุน้ และหุน้ สามัญทีเ่ หลือจากการออกเพือ่ รองรับ PPS-W1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนสรุปได้ดังนี้

ส่วนทีเ่ หลือไม่สามารถจัดสรรได้ตามเงื่อนไขจานวน 258 หุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558
0.34

2559
0.26

2558
0.34

4. อนุมัติให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2560 เพือ่ พิจารณาอนุมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน
35,999,981.75 บาท จากทุนจดทะเบียน 179,999,908.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,999,890.25 บาท โดยการออก

0.25

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติเสนอขออนุมัติต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้
ประจาปี 2560 ดังนี้
1.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

อนุมัติจา่ ยปันผลจากผลการดาเนินงานของปี 2559 ให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในอัตรา 0.05556 บาทต่อหุน้ รวมเป็นปันผลจ่ายทัง้ สิ้น
ไม่เกิน 28,312,616 บาท โดยแบ่งเป็น
1.1 ปันผลเป็นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในอัตรา 5 หุน้ เดิม : 1 หุน้ ปันผล ไม่เกิน 101,917,262 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 143,999,927 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เป็นดังนี้
4.1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 101,917,262 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท สาหรับรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
4.2 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 42,082,665 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท สาหรับรองรับการปรับสิทธิของ PPS-W1
ส่วนทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิจานวน 210,413,325 หน่วย
37. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

หุน้ ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 25,479,315.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุน้ สามัญ
ที่ 0.05000 บาทต่อหุน้ ทัง้ นีใ้ นกรณีทผี่ ู้ถอื หุน้ รายใดมีเศษหุน้ เดิมหลังการจัดสรรเป็นหุน้ ปันผลแล้ว ให้จา่ ยปันผลเป็น
เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ ปันผลในอัตรา 0.05000 บาทต่อหุน้
1.2 ปันผลเป็นเงินสดเพิม่ เติมให้แก่ผู้ถอื หุน้ จานวนไม่เกิน 2,833,300.50 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
ที่ 0.00556 บาทต่อหุน้
2.

อนุมัติให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2560 เพือ่ พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของบริษัทฯ (PPS-W1) เนือ่ งจากบริษัทฯ มีการจ่าย
หุน้ ปันผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิ ดังนี้
เดิม

กรณีบริษัทจ่ายปันผลเป็นหุน้ สามัญให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของบริษัท

ปรับเป็น

ราคาใช้สทิ ธิ

0.40 บาท ต่อหุน้

0.333 บาท ต่อหุน้

อัตราการใช้สทิ ธิ

1 หน่วย ต่อ 1 หุน้

1 หน่วย ต่อ 1.200 หุน้
210,413,325 หน่วย

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือ
จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับการปรับสิทธิ

42,082,665 หุน้

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ

(ลงชื่อ)………..………………………………...….…………………………………….กรรมการตามอานาจ
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( นายประสงค์ ธาราไชย

)

(

นายธัช ธงภักดิ์

)

( นายประสงค์ ธาราไชย

)

(

นายธัช ธงภักดิ์

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

ตารางสรุปฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงาน (งบการเงินรวม)

ข้อมูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี
งบการเงิน
(ก) ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2557 – ปี 2559
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

:
:

ความเห็นผู้สอบบัญชี
  
  
  

:

งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

:
:

ความเห็นผู้สอบบัญชี
  
  
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี
  
ความเห็นผู้สอบบัญชี
  
  
  

:

:
:

:

งวดบัญชีปี 2557  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่
ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
งวดบัญชีปี 2558  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้
รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
งวดบัญชีปี 2559  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
โดยนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

36.04

15.42%

15.83

7.26%

41.97

14.39%

เงินลงทุนชั่วคราว

83.85

35.88%

82.42

37.82%

64.05

21.96%

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

39.52

16.91%

34.90

16.01%

84.39

28.94%

ลูกหนี้การค้า

41.84

17.90%

36.07

16.55%

91.61

31.41%

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(2.32)

(0.99%)

(1.17)

(0.54%)

(7.22)

(2.48%)

6.26

2.68%

10.87

4.99%

12.14

4.16%

165.67

70.90%

144.02

66.09%

202.55

69.45%

เงินประกันผลงาน

2.49

1.07%

2.46

1.13%

2.39

0.82%

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2.94

1.26%

3.39

1.56%

3.77

1.29%

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

0.46

0.20%

0.46

0.21%

0.46

0.16%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

9.29

3.98%

9.87

4.53%

9.35

3.21%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2.58

1.10%

2.93

1.34%

2.78

0.95%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12.76

5.46%

12.89

5.91%

44.20

15.16%

เงินฝากประจ�ำธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน

9.00

3.85%

9.00

4.13%

0.00

0.00%

เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.68

2.43%

4.86

2.23%

5.13

1.76%

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

15.30

6.55%

18.36

8.42%

14.55

4.99%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7.51

3.21%

9.69

4.45%

6.46

2.22%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

68.01

29.10%

73.91

33.91%

89.09

30.55%

รวมสินทรัพย์

233.68

100.00%

217.93

100.00%

291.64

100.00%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

29.75

12.73%

21.54

9.88%

46.58

15.97%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

0.12

0.05%

0.06

0.03%

0.00

0.00%

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2.52

0.86%

29.87

12.78%

21.60

9.91%

49.10

16.84%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

0.06

0.03%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

24.11

10.32%

23.28

10.68%

25.56

8.76%

24.17

10.34%

23.28

10.68%

25.56

8.76%

54.04

23.13%

44.88

20.59%

74.66

25.60%

ทุนจดทะเบียน

100.00

42.79%

100.00

45.89%

180.00

61.72%

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

100.00

42.79%

100.00

45.89%

120.00

41.15%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

48.31

20.67%

48.31

22.17%

48.31

16.56%

ก�ำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

0.00

0.00%

0.00

0.00%

11.83

4.06%

จัดสรรแล้ว

3.28

1.40%

3.50

1.61%

5.15

1.77%

ยังไม่ได้จัดสรร

28.29

12.11%

21.80

10.00%

30.09

10.32%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(0.15)

(0.06%)

0.13

0.06%

0.90

0.31%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

179.73

216.28

74.16%

(0.09)
179.64

173.74
(0.69)
173.05

79.72%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

76.91%
(0.04%)
76.87%

(0.32%)
79.41%

0.70
216.98

0.24%
74.40%

233.68

100.00%

217.93

100.00%

291.64

100.00%

ลูกหนี้อื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ก�ำไรสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

22.99

5.79

41.58

รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน

5.54

(0.55)

3.91

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน

28.53

5.24

45.49

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

12.19

1.16

(59.49)

เงินประกันผลงาน

(0.89)

(3.07)

3.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.05

(0.13)

0.04

12.35

(2.04)

(55.63)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

8.29

(5.57)

24.87

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

(2.61)

(1.09)

(1.60)

หนี้สินจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

5.68

(6.66)

23.27

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด�ำเนินงาน

46.56

(3.46)

13.13

จ่ายดอกเบี้ย

(0.03)

0.00

0.00

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

(8.96)

(6.46)

(8.13)

เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ จ่าย

0.00

0.00

2.85

37.57

(9.92)

7.85

0.75

1.01

1.59

เงินสดจ่ายจากการลงทุนชั่วคราว

(101.57)

(59.05)

(139.29)

เงินสดรับจากการลงทุนชั่วคราว

88.37

62.86

162.25

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

0.00

0.00

4.00

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

10.03

เงินสดรับจากการยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้น

0.00

0.00

1.96

เงินฝากประจ�ำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

(0.17)

(0.12)

(31.31)

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน

0.02

0.00

0.19

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1.10)

(2.14)

(1.19)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(1.02)

(0.72)

(0.74)

(14.72)

1.84

7.49

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(0.12)

(0.13)

(0.06)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

0.00

0.00

11.83

(16.00)

(12.00)

(2.24)

0.00

0.00

1.67

(16.12)

(12.13)

11.20

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

0.00

0.00

(0.40)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

6.73

(20.21)

26.14

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด

29.31

36.04

15.83

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

36.04

15.83

41.97

สรุปรายการงบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

สรุปรายการงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

263.65

100.00%

234.22

100.00%

306.92

100.00%

263.65

100.00%

234.22

100.00%

306.92

100.00%

178.20

67.59%

172.48

73.64%

206.24

67.20%

178.20

67.59%

172.48

73.64%

206.24

67.20%

85.45

32.41%

61.74

26.36%

100.68

32.80%

3.16

1.20%

4.71

2.01%

12.17

3.97%

88.61

33.61%

66.45

28.37%

112.85

36.77%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

65.06

24.68%

62.21

26.56%

64.67

21.07%

ค่าใช้จ่ายอื่น

1.14

0.43%

(1.14)

(0.49%)

6.91

2.25%

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

0.60

0.23%

(0.41)

(0.18%)

0.31

0.10%

23.01

8.73%

5.79

2.47%

41.58

13.55%

0.02

0.01%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

22.99

8.72%

5.79

2.47%

41.58

13.55%

5.40

2.05%

3.01

1.29%

9.68

3.15%

17.59

6.67%

2.78

1.19%

31.90

10.39%

(0.02)

(0.01%)

2.62

1.12%

0.77

0.25%

17.57

6.66%

5.40

2.31%

32.67

10.64%

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

17.72

6.72%

3.39

1.45%

32.17

10.48%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(0.13)

(0.05%)

(0.61)

(0.26%)

(0.27)

-0.09%

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

17.70

6.71%

6.01

2.57%

32.94

10.73%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(0.13)

(0.05%)

(0.61)

(0.26%)

(0.27)

(0.09%)

ก�ำไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุ้น)

0.044

0.008

0.067

ราคาหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)

0.25

0.25

0.25

400.00

400.00

480.00

รายได้จาการขายและบริการ
รายได้จากการบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนจากการบริการ
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไรส�ำหรับปี

การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว (ล้านหุ้น)

สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดรับจากเงินปันผล

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดรับค่าหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนของได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

ตรวจสอบแล้ว

หน่วย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

5.55

6.67

4.13

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.45

-0.39

0.22

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

5.55

6.01

4.81

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

65

60

75

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

6.96

6.73

6.06

ระยะเวลาช�ำระหนี้เจ้าหนี้การค้า

วัน

52

54

59

Cash cycle

วัน

13

6

16

อัตราก�ำไรขั้นต้น

%

32.41%

26.36%

32.80%

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

%

8.73%

2.47%

13.55%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร

%

163.28%

-171.33%

18.88%

อัตราก�ำไรสุทธิ

%

6.64%

1.42%

10.08%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

9.91%

1.92%

16.50%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

7.77%

1.50%

12.63%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

26.83%

7.48%

41.79%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

1.17

1.06

1.25

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency ratio)

เท่า

0.30

0.26

0.34

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

2,149.50

0.00

0.00

อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (cash basis)

เท่า

2.06

(0.66)

1.86

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

78.59%

554.75%

90.68%

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

สินทรัพย์รวม

234.21

100.00%

219.91

100.00%

293.45

100.00%

หนี้สินรวม

52.95

22.61%

43.90

19.96%

73.80

25.15%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

181.26

77.39%

176.01

80.04%

219.65

74.85%

รายได้รวม

256.35

100.00%

218.35

100.00%

293.98

100.00%

ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี

16.27

6.35%

4.23

1.94%

32.87

11.18%
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ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

5.87

7.17

3.95

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.29

0.25

0.34

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

7.09%

1.86%

12.81%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

8.98%

2.37%

16.62%

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน)
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

สินทรัพย์รวม

8.36

100.00%

7.90

100.00%

11.50

100.00%

หนี้สินรวม

8.08

96.65%

11.23

142.15%

13.85

120.43%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

0.28

3.35%

(3.33)

(42.15%)

(2.35)

(20.43%)

รายได้รวม

7.59

100.00%

4.48

100.00%

15.30

100.00%

ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี

(1.42)

(18.71%)

(3.67)

(81.92%)

0.98

6.41%

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.51

0.35

0.54

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

28.86

(3.37)

(5.89)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

(19.03%)

(45.14%)

10.10%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

(144.16%)

240.66%

(34.51%)

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

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2557

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท
1.51
2.42
(0.91)
2.99
(1.33)

%
ล้านบาท
100.00%
3.91
160.27%
9.90
(60.27%) (5.99)
100.00%
4.65
(44.49%) (5.12)

อัตราส่วนทางการเงิน

%
100.00%
253.20%
(153.20%)
100.00%
(110.11%)

ล้านบาท
8.87
9.95
(1.08)
8.09
0.91

%
100.00%
112.18%
(12.18%)
100.00%
11.25%

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.40

0.25

0.72

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(2.66)

(1.65)

(9.21)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

(79.17%)

(188.93%)

14.24%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

542.86%

148.41%

(25.71%)
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. (บริษัทย่อยซ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบียน)
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ล้านบาท
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

อัตราส่วนทางการเงิน

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ปี 2557

ล้านบาท
10.14
0.19
9.95
0.00
(2.59)

%
100 %
1.87%
98.13%
100%
(-100%)

ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.00

0.00

53.37

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.00

0.00

0.02

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

0.00%

0.00%

(25.54%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

0.00%

0.00%

(26.03%)
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ค�ำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการด�ำเนินงาน

(ก) ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาส�ำหรับการให้ค�ำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Management Service) ส�ำหรับโครงการก่อสร้างแขนงต่างๆ โดยลักษณะการให้บริการจะเป็นการท�ำสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็น
สัญญาระยะยาว และมี 2 ลักษณะ คือ
1. สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความส�ำเร็จของ
งาน (Percentage of completion method) เมื่อสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับขั้นความส�ำเร็จของ
งาน ที่สอดคล้องกับการค�ำนวณอัตราส่วนของต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงของงานที่เสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนบริการ
ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจ�ำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา
2. สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทฯจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตาม
จ�ำนวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริงโดยค�ำนวณจากอัตราค่าบริการวิชาชีพแต่ละต�ำแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญา
ผลประกอบการในภาพรวม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้
รวม 266.81  ล้านบาท ในปี 2557 238.93  ล้านบาท ในปี 2558 และ 319.10 ล้านบาท ในปี 2559 ตามล�ำดับ ผลจากการที่บริษัทฯได้
รับงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการสุวรรณภูมิระยะที่สอง และงานหลายๆโครงการของบริษัทฯก�ำลังอยู่ในช่วงที่ก�ำลังมีความก้าวหน้าอย่าง
เต็มที่ ในปี 2559 สัดส่วนของรายได้ในงานภาครัฐเริ่มเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯก็
มิได้ละทิ้งตลาดหลักในภาคเอกชนที่บริษัทฯมีความแข็งแกร่ง  นอกจากนื้บริษัทฯยังได้มีความพยายามที่จะเปิดตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่
ที่มีศักยภาพในการเป็นพันธิตรกันเพื่อเพิ่มความมั่นคงของรายได้   และบริษัทฯยังได้มีโอกาสเข้ารับงานในภาคอุตสาหกรรมที่บริษัทฯยังไม่มี
ผลงานในอดีตมากนักและงานประเภทศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ( Data Center) อีกด้วย
ส�ำหรับงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน AEC ในปี 2559 ยังถือว่าไม่ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย โครงการในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่บริษัทฯได้รับงานมาในช่วงปลายปี2558 มีความจ�ำเป็นต้องหยุดงานไป เนื่องจากการตัดสินใจหยุดโครงการ
ของลูกค้าความพยายามของบริษัทฯในการเปิดตลาดอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดทั้งปียังไม่เป็นผลส�ำเร็จ
ส่วนงานในประเทศกัมพูชายังคงเป็นเพียงงานออกแบบของบริษัทย่อยที่ยังไม่มีโอกาสในการขยายการให้บริการไปยังการบริหารและ
ควบคุมงานที่เป็นสัดส่วนรายได้ที่มากกว่า ส�ำหรับตลาดในประเทศเมียนมาร์ ยังคงมีความไม่แน่นอนในเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบที่
ยังเป็นอุปสรรคในการที่จะท�ำให้เกิดโครงการอย่างเป็นรูปธรรม สรุปในภาพรวม งานในกลุ่มประชาคมอาเซียน AEC ในปี 2559 ไม่ถือเป็น
สัดส่วนที่สำ� คัญในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2557 จ�ำนวน 17.72 ล้านบาท ในปี 2558 จ�ำนวน 3.39 ล้านบาท และ
ในปี 2559 จ�ำนวน 32.18 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาพรวมของรายได้ในปี 2559 ดังกล่าว จึงส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของบ
ริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

(ข) การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
รายได้
รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการค�ำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯมีนโย
บายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสัญญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในข้อ (ก)
โดยในงวดบัญชีปี 2557-2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 266.81 ล้านบาท 238.92  ล้านบาท และ 319.10
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2557
ล้านบาท

รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2558
%

263.65 98.82%
3.16
1.18%
266.81 100.00%

ปี 2559

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

234.22
4.71
238.93

98.03%
1.97%
100.00%

306.92
12.18
319.10

96.18%
3.82%
100.00%
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รายได้จากการบริการ
งวดบัญชีปี 2557–2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 263.65 ล้านบาท 234.22 ล้านบาท และ
306.92 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 306.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เป็นมูลค่า 72.70 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 31.04% ประกอบด้วยรายได้จากการบริการควบคุมงานและบริหารโครงการ ปี 2559 เป็นรายได้ที่ได้รับจากโครงการใหม่
ที่เริ่มในปี 2559 จ�ำนวน 77 โครงการ คิดเป็นรายได้ 129.91 ล้านบาท รายได้จากโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนจ�ำนวน 46 โครงการ คิดเป็น
รายได้ 175.45 ล้านบาท รายได้จากงานออกแบบ 2.25  ล้านบาท และ รายได้จากการสนับสนุนรายการในธุรกิจสื่อดิจิตอลและงานมีเดีย
1.56 ล้านบาท
ผลจากการที่บริษัทฯได้รับงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการสุวรรณภูมิระยะที่สอง และงานหลายๆโครงการของบริษัทฯก�ำลังอยู่
ในช่วงที่ก�ำลังมีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่ ในปี 2559 สัดส่วนของรายได้ในงานภาครัฐเริ่มเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
ตั้งแต่ต้นปี บริษัทย่อยยังคงมีงานออกแบบกับประเทศกัมพูชาต่อเนื่องในปี2559 แม้จะได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนสัญญางาน แต่
ยังมีความเติบโตแม้จะมีการแข่งขันในด้านราคาอย่างรุนแรงภายในประเทศ
โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในงวด และจ�ำนวนโครงการที่ให้บริการและรับรู้รายได้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2557–2559 ได้ดังนี้

1. รายได้จากโครงการต่อเนื่อง
2. รายได้จากโครงการใหม่
3   รายได้การจัดแสดง และสื่อ / มีเดีย

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จ�ำนวน ล้านบาท จ�ำนวน ล้านบาท จ�ำนวน
ล้านบาท โครงการ
โครงการ
โครงการ
223.46
51
161.87
38
175.45
46
40.09
31
59.74
40
129.91
77
0.00
12.61
1.56

รวมรายได้จากการบริการ

263.65

82

234.22

78

306.92

123

รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก�ำไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีปี
2557-2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 3.16 ล้านบาท 4.71 ล้านบาท และ 12.18 ล้านบาทตามล�ำดับ ทั้งนี้รายได้อื่นในปี
2559 ประกอบไปด้วยรายการหลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จ�ำนวน 2.02 ล้านบาท ก�ำไรจากการขายหน่วยลงทุน จ�ำนวน 1.73 ล้าน
บาท เงินปันผลในหน่วยลงทุน 1.59 ล้านบาท ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 4 ล้านบาท และค่าตอบแทนจากการ
ยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทฯกับบริษัทร่วมจ�ำนวน 1.97 ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนจากการบริการและก�ำไรขั้นต้น
ต้นทุนจากการบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร ซึ่งเป็นผู้อำ� นวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนตาม
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าท�ำงานจริงแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการที่เหลือ ประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายของโครงการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น ส�ำหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
เช่น ในกรณีที่จำ� เป็นต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก
ในงวดบัญชีปี 2557-2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 178.20 ล้านบาท 172.48 ล้านบาท และ
206.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือ คิดเป็นสัดส่วน 67.59% 73.64% และ 67.19% ตามล�ำดับ ของรายได้จากการบริการ  ต้นทุนบริการใน
ปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นแต่ยังต�่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการที่บริษัทฯบริหารต้นทุนและจัดการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามแผนงาน

182 • รายงานประจ�ำปี 2559

ในงวดบัญชีปี 2557-2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำ� ไรขั้นต้นเท่ากับ 85.45 ล้านบาท 61.74 ล้านบาท และ 100.69 ล้านบาท
ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้น 32.41% 26.36% และ 32.81% ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามล�ำดับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายส�ำนักงาน รวมถึงผู้บริหาร
และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าพาหนะค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชีปี 2557-2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 65.06 ล้านบาท และ 62.19
ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 64.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.48 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 3.99% อันเป็นผลจากการบริหารค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมตามสถานการณ์

ค่าใช้จ่ายอื่น
ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น–หนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 1.14 ล้านบาท หรือ 0.43% ของรายได้ การบันทึกค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การค้า 3 ราย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ติดตามการ
ช�ำระคืนจากลูกหนี้การค้าทั้ง 3 ราย ครบถ้วน อันเป็นผลจากการด�ำเนินงานด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น จ�ำนวน 6.92 ล้านบาท หรือ 2.25% ของรายได้จากการบริการค่าใช้จ่ายอื่น
เกิดจากการเลิกใช้ทรัพย์สินในโครงการที่ได้ทัฒนาร่วมกันกับบริษัทร่วมจ�ำนวน 0.60 ลบ. มีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การ
ค้าที่ชะลอโครงการหนึ่ง จ�ำนวน 4.53 ล้านบาท และได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากงานออกแบบที่มีการปรับเปลี่ยนสัญญางาน จ�ำนวน
1.09 ล้านบาท

ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
งวดปี
ก�ำไรสุทธิ
อัตราก�ำไรสุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย
อัตราการจ่ายเงินปันผล

2557
17.72
6.64%
178.85
9.91%
12.00
71.77%

2558
3.39
1.42%
176.34
1.92%
22.24
554.72%

2559
32.18
10.08%
195.02
16.50%
28.31
90.68%

ในงวดบัญชีปี 2557 - 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลก�ำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 17.72  ล้านบาท
และ 3.39 ล้านบาท ตามล�ำดับ และ โดยที่บริษัทฯมีอัตราก�ำไรสุทธิ 6.64% และ 1.42% ของรายได้รวม ตามล�ำดับ
ส�ำหรับงวดปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 32.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ก�ำไรสุทธิ 10.08% อันเป็นผลมาจากภาพรวมของรายได้ในปี 2559  การบริหารต้นทุนและทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557-2558 เท่ากับ 9.91% และ 1.92% ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ
มีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 178.85 ล้านบาท และ 173.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับงวดปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 16.50% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 759.78% โดยมี
ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 216.28 ล้านบาท สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2558 เนื่องจากก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 28.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 849.26%  

ฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 233.68 ล้านบาท 217.93 ล้านบาท และ
291.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ สินทรัพย์รวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 73.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33.82% ประกอบไปด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่า 26.14 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 49.49 ล้านบาท เป็นต้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 – 2559  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 36.04 ล้านบาท
15.83 ล้านบาท และ 41.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ เงินสดส่วนใหญ่จะเป็นรายการเงินสดย่อยและเงินส�ำรองจ่ายในแต่ละโครงการจ�ำนวน
5,000 - 25,000 บาทต่อโครงการ ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินฝากธนาคาร ทั้งในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงิน
ฝากประจ�ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 41.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าจ�ำนวน 26.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 165.13% เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯในการบริหารการ
จัดเก็บลูกหนี้ การจ่ายช�ำระหนี้เป็นไปตามก�ำหนด การได้รับเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญจากการแปลงสิทธิ์ PPS-W 1  รวมถึงการเพิ่มขึ้น
จากการบริหารจัดการเงินลงทุน

ลูกหนี้การค้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    (หน่วย : ล้านบาท)
ช่วงเวลา
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน
อายุระหว่าง 91 - 180 วัน
อายุระหว่าง 181 - 365 วัน
เกินกว่า 365 วัน

31 ธันวาคม 2557
25.20
13.86
0.62
0.00
2.17

31 ธันวาคม 2558
25.99
7.75
1.24
0.00
1.10

31 ธันวาคม 2559
73.01
16.35
0
1.16
1.09

รวม

41.85

36.08

91.61

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(2.32)

(1.18)

(7.22)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

39.53

34.90

84.39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ เท่ากับ 39.53 ล้านบาท และ 34.90 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ ในปี 2559 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจ�ำนวน 84.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 49.49 ล้านบาท สัมพันธ์กับการ
เติบโตขอบรายได้อันเกิดจากการขยายงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของงานภาครัฐตามนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและ
การลงทุนของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้
พิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างช�ำระเกิน 365 วัน บริษัทฯจะพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�ำนวน

หรือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 6.04
ล้านบาท โดยเกิดจากกการชะลอโครงการหนึ่งจ�ำนวน 4.53 ล้านบาท และจากการปรับเปลี่ยนสัญญางานออกแบบจ�ำนวน 1.09 ล้านบาท
  ทั้งนี้สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 ตามตารางข้างต้น

เงินประกันผลงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจ�ำนวน 15.30 ล้านบาท และ18.36 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการ  ก�ำหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แต่จะมีเฉพาะ
บางโครงการที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูงและงานราชการ เช่น โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสาย
สีน�้ำเงินของ ร.ฟ.ม เป็นต้น เจ้าของโครงการจะหักจากรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 % ของ
มูลค่างานตามสัญญา ระยะเวลารับประกันผลงานเฉลี่ย 1 ปีนับจากส่งมอบงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานเท่ากับ 14.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากในปี
2559 บริษัทฯได้รับคืนเงินประกันผลงานจ�ำนวน 5.88 ล้านบาทจากการการเร่งติดตามการส่งมอบผลงานของผู้รับจ้างกับเจ้าของโครงการ
เพื่อให้บริษัทฯได้เรียกคืนเงินประกันผลงานกับเจ้าของโครงการได้ และยอดที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างตามปกติ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.29 ล้านบาท และ
9.87 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารส�ำนักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน อุปกรณ์ และยานพาหนะ เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
หน้า โดยในระหว่างปี2559มีการลงทุนในหมวดอุปกรณ์ส�ำนักงาน อุปกรณ์งานผลิต การตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเป็น
ปกติ การตัดจ�ำหน่ายจากการเลิกใช้ทรัพย์สินที่ได้ร่วมกันพัฒนากับบริษัทร่วมจ�ำนวน 0.60 ล้านบาท การไม่ใด้ใช้ผลงานการออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงอาคารจ�ำนวน 0.22 ล้านบาท การลดลงจากการจ�ำหน่ายยานพาหนะที่ใช้งานในโครงการตามสัญญา จ�ำนวน 1 คัน โดยรวมเป็น
ผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง

เงินฝากประจ�ำที่มีภาระค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 – 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประจ�ำที่มีภาระค�้ำประกันเท่ากับ 12.76 ล้านบาท และ
12.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินฝากประจ�ำที่มีภาระค�้ำประกันเท่ากับ 44.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการ
ฝากเงินเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันการท�ำงานโครงกาสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะที่สอง

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเกิดจากบริษัทฯมีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 วันนับจากวันส่งใบแจ้งหนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้
มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ  มีขั้นตอนการด�ำเนินการที่มีก�ำหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น ก�ำหนดวันวางบิล ก�ำหนด
วันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก�ำหนด
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

แหล่งที่มาของเงินทุน

สภาพคล่อง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 – 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 54.04 ล้านบาท 44.88 ล้านบาท และ
74.66 ล้านบาท ตามล�ำดับ หนี้สินรวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีภาะหนี้สินกับสถาบันการเงินใดใด ในส่วนของหนี้สิน มีรายละเอียดของรายการส�ำคัญดังนี้

		

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 - 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 29.75 ล้านบาท
และ 21.54 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการ
แบบเหมารวมส่วนงานอื่นที่บริษัทฯจ�ำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรมาร่วมงานกับบริษัทฯ
ในการบริหารโครงการดังกล่าว ส�ำหรับ เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และเงินรับล่วงหน้า เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 46.59 ล้านบาท ประกอบด้วย
เจ้าหนี้การค้าจ�ำนวน 3.66 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าอื่นจ�ำนวน 42.93 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�ำนวน
10.19 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจ�ำนวน 24.37 ล้านบาทโดยในจ�ำนวนนี้มีเงินรับล่วงหน้าจากโครงการสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่
สอง จ�ำนวน 16.45 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตั๋วเงินจ่ายจ�ำนวน 3.44 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจ�ำนวน 4.93 ล้านบาท  

		

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 – 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ
24.11 ล้านบาท 23.29 ล้านบาท และ 25.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ  ในปี 2559 บริษัทฯมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
25.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.75% โดยบันทึกเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3.87 ล้านบาท และลดลง
จากการจ่ายชดเชยและการเกษียณอายุของพนักงาน จ�ำนวน 1.60 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 – 2559 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 179.73 ล้านบาท 173.74 ล้านบาท และ 216.98
ล้านบาท ตามล�ำดับ ในปี2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากส่วนของทุนที่เพิ่มจากการปันผลเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 19.99 ล้าน
บาท และมีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 11.83 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นจากผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 และรายการลดลงจากการจ่ายปันผลรวม 22.24 ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2557
36.04
165.67
29.87

31 ธันวาคม
2558
15.83
144.02
21.60

2559
41.97
202.55
49.11

เท่า

5.55

6.67

4.13

ล้านบาท

37.57

(9.93)

7.85

หน่วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 4.13 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน
มากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 58.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40.64%  ส่วนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 27.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 127.36%
ส�ำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 7.85 ล้าน
จากการบริหารจัดการเรื่องเงินประกันผลงาน   การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมถึงก�ำหนดการจ่ายเจ้าหนี้การค้าหรือค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บางส่วนจะจ่ายตามการได้รับเงินช�ำระจากลูกหนี้การค้า

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีนัยส�ำคัญในปี 2559 มีเพียงการลงทุนซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน อุปกรณ์งาน
ผลิต และการลงทุนปรับปรุงอาคารส�ำนักงานเพียงเล็กน้อย

โครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2557 – 2559 เท่ากับ 0.30 เท่า 0.26 เท่า
และ 0.34 เท่า ตามล�ำดับ (ค�ำนวณจากยอดหนี้สินรวม หารด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน) อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้า
หนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตาม หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น ไม่มีรายการหนี้สินกับสถาบัน
การเงิน
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายด้านภาษีอากร
บริษัทฯและบริษัทย่อย ตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้เสียภาษีอากรที่ดี มีการเสียภาษีอากรอย่างถูก
ต้องตามกฏหมายซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านภาษีอากรของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีความ
รัดกุม เสียภาษีอากรอย่างถูกต้องและครบถ้วน การวางแผนภาษีอากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมีแนวทางในการให้ข้อมูลทางภาษี
และด�ำเนินการในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานของรัฐ บริษัทฯและบริษัทย่อย จึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี
โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้   เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย  
ความเสี่ยงด้านภาษี (เบี้ยปรับเงินเพิ่มต่างๆ) ความเสี่ยงทางภาษีในการท�ำธุรกรรมพิเศษ และ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้องครบถ้วนภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การด�ำเนินการประกอบด้วย
1. การปฏิบัติงานด้านภาษี
1.1 การวางแผน และแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี
• บริหารจัดการให้มีการปฏิบัติงานตามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมถึงการ
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานของรัฐโดยการเสียภาษีอากรให้
ถูกต้องตามที่กฏหมายก�ำหนดและรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
• ด�ำเนินการน�ำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฏหมายก�ำหนดและต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืน
ภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
• มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม�่ำเสมอเมื่อมีกฏหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรที่ประกาศใช้ใหม่
หรือมีการปรับปรุงกฏหมายภาษีอากร รวมถึงกรณีที่บริษัทฯมีธุรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น
• มีการบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีอากรโดยก�ำหนดให้มีการศึกษากฏหมายรวมถึงข้อบังคับต่างๆเพื่อ
พิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการขอค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี
• มีการให้ความรู้ทางภาษีแก่บุคลากรในองค์กรซึ่งได้แก่การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบ
ถ้วน
1.2 การประสานงานด้านภาษี และการขอค�ำปรึกษากับหน่วยงานของรัฐ
• ก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีเพื่อประสานงานด้านภาษี การให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
เมื่อได้รับการร้องขอหรือเรียกตรวจจากหน่วยงานของรัฐ
• ก�ำหนดให้มีการขอค�ำปรึกษาด้านภาษีอากรต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. ข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานของรัฐ
กรณีมีข้อพิพาทที่จะส่งผลกระทบถึงจ�ำนวนภาษีอย่างมีนัยส�ำคัญ ให้พิจารณาผลกระทบทางภาษีและแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด
ก่อนที่จะด�ำเนินการชี้แจง/โต้แย้ง/ยินยอมต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม

188 • รายงานประจ�ำปี 2559

TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดบัญชีปี 2558-2559 และประมาณการปี
2560 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ดังนี้
            หน่วย : บาท
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
1.1.  PPS และงบการเงินรวม
375,000
375,000
410,500
1.2.  PPSD
80,000
80,000
80,000
1.3.  PIC
50,000
50,000
50,000
1.4   EE
30,000

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
2.1.  PPSและงบการเงินรวม
2.2.  PPSD
2.3.  PIC
2.4   EE

รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบการเงินรวม
รวมทั้งสิ้น

225,000
90,000
45,000
-

225,000
90,000
45,000
-

315,000
90,000
45,000
30,000

600,000

600,000

725,000

865,000

865,000

1,050,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี

ความเป็นอิสระ และความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยค�ำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสบการณ์ ความ
สามารถของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 หรือนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/
หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ส�ำนักงานใหญ่
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (PPS)

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

โทรศัพท์
โทรสาร  

โทรศัพท์

สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
เว็บไซต์
ลักษณะธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ทะเบียนบริษัทมหาชน  

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250
0 2718 2785-9 โทรสาร 0 2300 5545-6
www.pps.co.th
ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้ค�ำปรึกษา และบริหารโครงการก่อสร้าง แก่เจ้าของโครงการ ส�ำหรับงาน
ก่อสร้างอาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความช�ำนาญเฉพาะด้าน
วิศวกรรม
180 ล้านบาท ช�ำระเต็มจ�ำนวน แบ่งเป็นหุ้นละ 0.25 บาท จ�ำนวน 720 ล้านหุ้น
0107555000147

บริษัทย่อย
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ำกัด (PPSD)
สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ลักษณะธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

เลขที่ึ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58
(ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
0 2718 2785-9
0 2300 5545-6
www.pps.co.th/ppsd
ให้บริการการออกแบบโครงสร้าง
และงานระบบ
3 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 100 บาท
จ�ำนวน 30,000หุ้น

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด (PIC)
สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ลักษณะธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

เลขที่ 77 ซอยพระรามเก้า 58
(ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
0 2718 2785-9
0 2300 5545-6
www.ppsic.co.th
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วน
การท�ำสื่อมีเดียและสื่อโฆษณา
5 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท
จ�ำนวน 500,000 หุ้น

บริษัท Ensemble Equity Pte. Ltd.
สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ลักษณะธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

10 Anson Road, #31-01 International
Plaza, Singapore 079903
(+65) 9742-8370
www.ensembleequity.com
Provision Of Project Management And
Engineering Consulting Services &
Products
500,000 ดอลล่าสิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นละ 1
ดอลล่าสิงคโปร์ จ�ำนวน 500,000 หุ้น

190 • รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัทร่วมทุน
บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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�ำนวน 700,000หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวน 245,000 หุ้น หรือร้อยละ 35

สถานที่ติดต่อ

93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
0 2229 2000
0 2359 1259

สถานที่ติดต่อ

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
0 2259 5300-2, 0 2332 5126-9

ที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานกฎหมายเทพ
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรสาร

เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 ห้อง 11061108 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
0-2278-1679-84
0-2271-2367, 0-2271-2587

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
รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำ� การ
ศาลฎีกา ของส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท
สัดส่วนการร่วมทุน 2.64 ล้านบาท
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TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER
คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ

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

สรุปต�ำแหน่งรายงาน

ที่ก�ำหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�ำปี 2559
ล�ำดับ
รายการ
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมและกลยุทธ์
1.2  สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2558 และเป้าหมายในปี 2559
1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
2.2  นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
2.3  โครงสร้างรายได้
2.4  การตลาด และภาวะการแข่งขัน
3 ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
4 ข้อมูลทั่วไป
5 ผู้ถือหุ้น
6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
7 โครงสร้างการจัดการ
7.1  โครงสร้างการจัดการ
7.2  กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหารระดับสูง
7.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
7.4  ค่าตอบแทนกรรมการ
7.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
7.6  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
8 การควบคุมภายใน
9 PPS กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
9.1  การก�ำกับดูแลกิจการ
9.2  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
9.3  การต่อต้านการทุจริต
9.4  การเคารพสิทธิมนุษยชน
9.5  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
9.6  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
9.7  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
9.8  การจัดการสิ่งแวดล้อม
9.9  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
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หน้าที่
2
30
28
26
27
46
51
47
190
52
100
53
54
64
69
72
101
105

ล�ำดับ
10

11

12
13

14
15
16

รายการ
9.10  การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน
บุคคลหรือธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
10.1  บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะความสัมพันธ์  และเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน
10.2  ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอก หรือผู้ช�ำนาญการที่เป็นอิสระ เกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างกัน
              ตาม 10.1 ว่าได้เป็นไปในราคาตลาด หรือราคายุติธรรม หรือราคาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
        (กรณีไม่มีราคาตลาด) หรือไม่
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ
11.1  สถิติงบการเงิน
11.2  วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
11.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
11.4  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
13.1  ข้อพิพาททางกฎหมาย
13.2  พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
13.3  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
สารจากประธานกรรมการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.pps.co.th

หน้าที่
96
108
112

174
178
189
117
181
110
110
110
7
112
79

74
88
90
91
91
93
93
95
95
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DOING GREAT
by BEING GOOD

