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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)

1. เลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล และ
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดย
มีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

2. ควบคุมต้นทุน คุณภาพ และเวลา ส่งมอบงานให้
ลูกค้าพึงพอใจ

3. สร้างเครือข่าย ขยายตลาดในการหาช่องทางการ
ลงทุน และธุรกิจใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบการท�างาน
ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

5. พัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขัน และพัฒนาบริหารจัดการองค์ความรู้

เป้าหมายระยะยาว

1. สร้างรายได้ที่ดีเติบโตต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการ
ลงทุนและธุรกิจที่หลากหลาย

2. เป็นบริษัทที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ภายใน
ปี พ.ศ.2580

3. มีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการท�าธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ชุมชน สังคม สิ่ง
แวดล้อม และประเทศชาติ

หมายเหตุ 
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560  

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

มุ่งสู่ความเป็นผู้น�าในธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และใฝ่หาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ  
เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการความโปร่งใส  

อาศัยนวัตกรรมเพื่อการด�าเนินธุรกิจ บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission) 

1. รักษาอัตราการท�าก�าไรที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือ
หุ้น ด้วยการส่งมอบความส�าเร็จให้กับลูกค้า โดย
ค�านึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของ
ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. มุ่งแสวงหาช่องทางการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ
3. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 

ประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
4. พัฒนากระบวนการท�างานผ่านนวัตกรรม พร้อมกับ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

ค่านิยม (Value)

1. บริการดีและรวดเร็ว คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ
2. มุ่งมั่น กล้าแกร่งทั้งกายและใจ
3. สามัคคี ท�างานเป็นทีม
4. ซื่อสัตย์ มีวินัย สัมมาคารวะ และจรรยาบรรณ
5. คิดสร้างสรรค์ พูดสร้างสรรค์ และท�างานอย่าง

สร้างสรรค์ 
6. เรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
8. รักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร
9. กล้าคิด กล้าท�า กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิด

เห็น โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
10. มีทัศนคติที่ดี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์  
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ  
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จุดเด่นของบริษัท

ความน่าเชื่อถือ (TRUSTWORTHY) 

• บริษัทได้รับรางวัล CG SCORING ระดับ 5 ดาว  
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี 

• ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) 

• ได้รับรางวัลมากมายจาก SET  
เช่น Best Company Performance Award 2017 

• ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน  
Sustainability Investment Award 2017 Rising Star

ความเป็นมืออาชีพ (PROFESSIONAL) 

• ด�าเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี  
มีผลงานมากกว่า 300 โครงการทั่วภูมิภาค 

• เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเดียวกันที่ได้รับการรับรอง ISO9002 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และด�าเนินการรับรองมาจนถึงปัจจุบัน 

• มีวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์มากกว่า 300 คน

มีมาตรฐานสูงตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโลก  
(High standard Following of the mega trend) 
  
• ด้านภาวะโลกร้อน : PPS ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ ประกอบธุรกิจด้านการประหยัดพลังงานโดยรับงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 

• ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : PPS ได้พัฒนาระบบ IT ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมการบริการที่หลากหลาย ระบบของ PPS นี้ 
เรียกว่า ระบบ Total Operation Integration (TOI) ) โดยเป็นระบบที่สามารถรวบรวม จัดการ และควบคุมข้อมูลของโครงการได้ 
สามารถติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างองค์กรและผู้ด�าเนินงาน อีกทั้งยังสามารถควบคุม
การส่งมอบโครงการและการตรวจสอบข้อมูลโครงการได้ ด้วยระบบนี้ PPS จึงสามารถขยายงานบริการที่นอกเหนือไปจากช่วงการ
ก่อสร้างโครงการ

• แนวโน้มโครงการภาครัฐ : PPS มีศักยภาพในการติดตามความเคลื่อนไหวของกระแสการลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้น
ฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล

วิศวกร และสถาปนิก 

300กว่าคน

 MEGA TREND 

HIGH STANDARD

CG SCORING 
5

Star

 TOTAL OPERATION  
INTEGRATION

30ปี

ด�าเนินธุรกิจยาวนานกว่า

TOI



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. บริษัทได้รับผลส�ารวจโครงการ CGR ประจ�าปี 
2560  CG SCORING ระดับ 5 ดาว (96%)

2. รางวัล Thailand Sustainability Investment 
2017 ในงาน SET Sustainability Award 2017 
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4

5

2
3

9

1

3. รางวัล Rising Star ในงาน SET Sustainability 
Awards 2017  
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

4. บริษัทได้รับคะแนนการประเมิน การจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 
คะแนน

5. รางวัล Best CEO Awards (CEO of company 
listed on mai) ในงาน SET  Awards 2017  
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. รางวัล CEO of company listed on mai ในงาน 
SET  Awards 2017  
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. รางวัล Best Company Performance Awards 
(Company Listed on mai) ในงาน SET  Awards 
2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. รางวัล Outstanding Company Performance 
Awards (Company Listed on mai) ในงาน 
SET  Awards 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

9. รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ต่อเนื่องดีเด่น พ.ศ. 2560 จากสภาวิศวกร
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ประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

 ปี 2560 เป็นปีแห่งพระราชพิธีส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย  
 ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท 
โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิสจ�ากัด มหาชน ขอมุ่งมั่น สืบสานพระราช
ปณิทาน และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป และขอน้อม
ถวาย พระพรชัยมงลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 ในปี 2560 เป็นปีที่สภาพการลงทุนของประเทศไทย อยู่
ในภาพที่ดีขึ้นกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา ด้วยการน�าของโครงการภาค
รัฐที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในทุกๆด้านและบริษัทฯ 
ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาประเทศเหล่า
นี้ สืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2559 ส่วนการลงทุนของภาคเอกชน  
ก็มีการฟื้นตัวเติบโตต่อเนื่องและยังคงเห็นการฟื้นตัวและลงทุนของ
ภาคเอกชนต่อเนื่องไปในปี 2561 นี้ ด้วย
 
 ในปี 2560 เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัท โปรเจค แพลน
นิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) (PPS) ได้รับรางวัล Rising Star และ 
รางวัล Thailand Sustainbility investment 2017 ในงาน SET 
Sustanability award 2017 ท�าให้ บริษัท PPS  ติดอยู่ใน List 
ของ Thailand Sustainbility investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ สาม
ติดต่อกัน และการส�ารวจคะแนนก�ากับกิจการระดับดีเลิศ 5 ดาว 
ต่อเนื่องเป็นปีที่สามเช่นกันการรักษาความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง
นั้น ต้องเกิดจากความตั้งใจพยายามอย่างมาก ของคณะกรรมการ
ผู้ก�าหนดนโยบาย และทิศทาง รวมถึงมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับ

ฝ่ายจัดการ ในการดูแลความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งในปี 2561 นี้ เป็นปี
ที่ บริษัท PPS จะต้องท�าการยื่นเรื่องเพื่อต่อใบการรับรองจากแนว
ร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต ต่อไป

 ในปี 2560 อีกสิ่งหนึ่งที่น่ายินดี คือการที่ PPS ได้รับ
รางวัลในงาน SET Award 2017 ในประเภท บริษัทที่มีผลประกอบ
การยอดเยี่ยม BEST Performance และรางวัลผู้บริหารสูงสุด
ยอดเยี่ยม BEST CEO ซึ่งยืนยันว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ
ให้มีผลประกอบการที่ดี โดยตั้งอยู่บนหลักการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนตลอดมาและสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจท�าตลอดมา คือ
การสร้างผลงาน และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื่้นฐานของความน่าเชื่อถือ เชื่อถือใน
ความสามารถ เชื่อถือในความไว้วางใจ โดยปีที่ผ่านมา พนักงานได้
เกิดความร่วมมือร่วมใจกันมากที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบ
สามสิบปีของบริษัท PPS
 
 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ท่านลูกค้า 
ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว PPS ทุกท่าน ท่านสื่อมวลชน  
เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกท่านที่ได้เกื้อกูล 
สละเวลา ให้โอกาส และช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ
ด้วยดีมาตลอด บริษัทฯจะตั้งใจรักษาความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบ
ให้ตลอดมา เพื่อจะสร้างผลงานที่ดี สร้างสังคมที่ดี โดยการก�ากับ
ดูแลองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรเติบโต อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดไป



10  11  รายงานประจ�าปี 2560 ANNUAL REPORT 2017บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

สารจากประธานกรรมการบริหาร

 ปี 2560 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของ คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท PPS อย่างแท้จริงในการเฉลิมฉลอง
วันส�าคัญวันครบรอบ 30 ปีของพวกเรา เพื่อที่จะเป็นการก�าหนด
จุดเริ่มต้นใหม่ของก้าวต่อไปของบริษัทฯ

 โดยในปี 2560 ในส่วนของธุรกิจการบริหารจัดการงาน
ก่อสร้าง ซึ่งคงยังเป็นธุรกิจหลักของ PPS ในขณะนี้  เป็นปีที่ธุรกิจ
หลักของเรา มีงาน Backlog ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2559 เป็นงานที่
เป็นหนึ่งในกระแสการลงทุนของภาครัฐบาลอันได้แก่ งานก่อสร้าง
สนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ สอง ซึ่งเราก็คาดว่างานของภาครัฐจะ
ยังออกมาต่อเนื่องต่อไปในปี 2561 ที่จะถึงนี้  ในส่วนของงานภาค
เอกชนนั้น ก็ยังมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเรายังคงเห็นการ
ลงทุนของภาคเอกชนที่คาดว่าน่าจะมากขึ้นกว่าปี 2560 ในปี 2561 
ที่จะถึงนี้

 ในส่วนของงานออกแบบซึ่งเป็นงานออกแบบโครงสร้าง
และงานระบบผ่านบริษัทลูกคือบริษัท PPS Design CO.,LTD. 
นั้น  ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 อย่างมีนัยส�าคัญจาก โครงการ 
Lesso mall ซึ่งเป็นเงินลงทุนของกลุ่มทุนจากจีน โดยในช่วงที่ผ่าน
มาเป็นการลงทุนในเฟสที่หนึ่งเท่านั้น โดยงานออกแบบโครงสร้าง
และงานระบบท�าผ่านบริษัท PPS Design CO.,LTD. และส่วน
งานออกแบบสถาปัตย์นั้น ท�าผ่านบริษัท Swan and Maclaren 
Thailand ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Swan and Maclaren 
Group Pte. Ltd. ซึ่งในส่วนนี้ จะรับรู้ส่วนแบ่งจากก�าไร เท่านั้น 

 แต่ในส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ อย่างการท�างาน Event 
และการพัฒนาระบบ Application นั้น ยังมีความล่าช้า และไม่
ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร ท�าให้ในปี 2560 บริษัท พีพีเอส  
อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ หรือ PIC มีผลประกอบการที่ขาดทุน 
ซึ่งทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และปรับกลยุทธ์ธุรกิจของ PIC ใหม่ 
เป็นการท�าเป็น Production house เป็นหลัก  แต่อย่างไรก็ดี ผล
งานของ PIC ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง  Brand รวมถึงการ
ผลิตรายงานประจ�าเดือน Monthly report ของหน่วยงานต่างๆ 
ของ PPS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรได้ และสร้างความ
ล�้าหน้าในการแข่งขันให้กับ PPS GROUP ได้

 ท�าให้ผลประกอบการของ PPS GROUP มีรายได้รวม 
396.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีรายได้ 319.10 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 24.11 ในส่วนของก�าไรก็ส่งผลเช่น
กัน ผลก�าไรรวมในปี 2560 มีมูลค่า 55.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 ที่มีผลก�าไร 32.18 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
ส�าคัญที่ร้อยละ 71.44

 ในปีที่ผ่านมา PPS ได้ก�าหนดแผน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 
ถึง 2565 ไว้ว่า ภายใน ห้าปีต่อจากนี้ PPS จะต้องสามารถมีรายได้
ถึง 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) และมีทุนจะทะเบียน
ประมาณ 300,000,000 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) ภายในห้า
ปี  โดยคงรายได้จากธุรกิจเดิมของ PPS กล่าวคือธุรกิจบริหารและ
ควบคุมการก่อสร้าง ไว้ให้ไม่เกินปีละ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน
บาท) ต่อปี นั่นคือ PPS จะต้องมีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ มาให้ได้ถึง 
ห้าร้อยล้านบาทต่อปี นั่นหมายความว่า PPS จะต้องพัฒนาธุรกิจ
อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องจากธุรกิจหลัก และบริษัทมีความได้เปรียบทาง
ด้านการตลาดและความช�านาญ ให้มีรายได้ ถึง 500,000,000 บาท 
(ห้าร้อยล้านบาท) ต่อปี บริษัทฯจึงต้องมีการปรับตัวให้พร้อมกับ
การเติบโตและการแข่งขันในหลายๆด้าน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้
 ทั้งนี้ แผนงานในปี 2561 จึงเป็นการท�างานในสามเรื่อง
หลัก ได้แก่

 เรื่องที่หนึ่ง พัฒนาระบบการท�างานอย่างต่อเนื่องให้
เกิดนวัตกรรมในทุกภาค (PPS Innovation)  ไม่ว่าจะเป็นการ
ต่อยอด Application ที่ใช้ในการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง 
PPS Project live ที่สามารถออกเอกสารได้อย่างรวดเร็วและเก็บ
ข้อมูลไว้เป็น Knowledge management ของบริษัทฯ และต่อ
เนื่องจากปี 2560 Project Live ได้พัฒนาต่อยอดมาเป็น Mobile 
application ทั้ง ios และ Android ซึ่งคาดว่าสามารถต่อยอดไป
เป็นธุรกิจที่เสริมรายได้ของ PPS ได้
และในส่วนของการพัฒนาระบบการท�างาน อีกด้านคือการ
พัฒนาระบบการท�างานในช่วงก่อนการก่อสร้างให้มากขึ้น (Pre-
construction) และให้ระบบงานนี้ครอบคลุมไปถึงช่วงส่งมอบ และ
ช่วงการใช้งานอาคาร  ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ช่วงการก่อสร้างเหมือน
ที่เป็นมา  ซึ่งหมายถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเอกสาร 
(Document Control) และ ระบบ การควบคุมปริมาณงานเพื่อ
จัดการงานเพิ่มลดและงานเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้คาดว่าสองระบบนี้จะต้องด�าเนินการให้เสร็จในปีนี้ เพื่อบริษัท
สามารถน�าระบบดังกล่าวใช้เป็นช่องทางในการสร้างรายได้และ
โอกาสทางธุรกิจต่อไปได้

 เรื่องที่สอง คือเรื่องการพัฒนาการท�างานให้มีความเป็น
สากล (International) มากขึ้น เนื่องจากสภาพการแข่งขันในธุรกิจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ทั้งวิธีการท�างาน ทั้งความคาดหวัง
ของลูกค้า และวิธีการท�างานของคู่แข่งต่างชาติ ที่ถือเป็นคู่แข่งที่
ส�าคัญของ PPS เนื่องจากอยู่ในระดับตลาดระดับเดียวกัน  PPS จึง
ต้องปรับวิธีการท�างานให้มีความเป็นสากล ซึ่งหมายถึงการท�างาน
แบบสากล การสื่อสาร แบบสากล จึงเป็นเรื่องที่เราจ�าเป็นต้อง
พัฒนา กันอีกหลายๆ ปีจากนี้ไป

 เรื่องที่สาม คือเรื่อง re-brand ด้วยความที่ธุรกิจหลักแต่
เดิม PPS ท�าในเรื่อง การบริหารและการควบคุมงานเป็นหลัก ซึ่ง
หมายถึงเราจะเน้นไปที่การท�างานในช่วงการก่อสร้าง และท�างาน
เมื่อมี โครงการขึ้นใหม่เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการท�าธุรกิจ 
รวมถึงบริการของบริษัทในกลุ่ม มีความหลากหลาย และครอบคลุม
การท�างานตั้งแต่ช่วงการคิดโครงการไป การออกแบบ ไปจนถึง
การก่อสร้าง การส่งมอบ และการบริหารจัดการอาคารและการใช้
อาคาร การบริหารจัดการพลังงาน  เราจึงต้องมีการสื่อสารให้กับ
คนภายในองค์กร มีความเข้าใจ และสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจ เพื่อ
ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของ PPS Group ในอนาคตจากต่อไป
นี้ 

 ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ เรายังเห็นโอกาสอีกมากมายใน
ความเติบโต ของ PPS ซึ่งเรายึดหลักการด�าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐาน
ของความน่าเชื่อถือ ความน่าไว้วางใจในฝีมือ ซึ่งหมายถึงการด�าเนิน
งานอย่างโปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่น การดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การด�าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์สังคม อย่าง
น้อยก็ที่อยู่รอบตัวของพวกเรา รอบหน่วยงานของเรา ให้ดีขึ้นใน
ทุกๆด้าน เพราะเราเชื่อว่าการสอนที่ดีคือการท�าให้ดูเป็นแบบอย่าง  
การสร้างที่ยั่งยืน คือการสร้างคนที่เขาจะไปท�าต่อ คนที่จะไปรักษา
สิ่งดีๆ ที่เราสร้าง  การดูแลผู้ถือหุ้นของเราให้ได้ผลตอบแทนที่ดี
จากผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องทุกๆปี ให้คู่ควรกับ
ความไว้วางใจที่มอบให้ทีมงานของ PPS เสมอมา

......................................
ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
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คณะกรรมการ และประวัติ

นายประสงค์  ธาราไชย 

ต�าแหน่งในบริษัทฯ  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม  
  และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

อาย ุ 72 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• Director 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

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2554 - 2558  อุปนายก สภาวิศวกร
• ปี 2551 - 2553  นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2547 - 2549  เลขาธิการ สภาวิศวกร
• ปี 2546 - 2547  เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2519 - 2530  รองประธานผู้จัดการบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จ�ากัด
• ปี 2516 – 2519  ผู้จัดการโครงการบริษัทประมวลพัฒนาการ จ�ากัด
• ปี2514 - 2516  ผู้จัดการโครงการบริษัทวัฒนา เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ากัด
• ปี 2511 - 2512  วิศวกรสนามบริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
• 2 มิถุนายน 2555 - 17 เมษายน 2556 ประธานกรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• 17 เมษายน 2556 - 22 เมษายน 2559 ประธานกรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3)

วันที่ได้รับต�าแหน่ง   22 เมษายน 2559

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 31 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด 

 
 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี  2557 – 2559 อุปนายกมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ปี  2553 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2540 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน 108,552,312 หุ้น  (14.63%)1

• จ�านวน  96,456,312 หุ้น  (13.00%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 
• บิดาของนายพงศ์ธร ธาราไชย และนายธีรธร ธาราไชย 

หมายเหตุ 
1. จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
2. จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

นายธัช  ธงภักดิ์

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ  54 ปี

วุฒิการศึกษา
• Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง 

มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซีสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

of Directors
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2541 - 2554  ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2531 - 2541  ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2529 - 2530  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen Company, Washington D.C., USA
• ปี 2527 - 2528  วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
• 17 เมษายน 2556 - 22 เมษายน 2559 กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)

วันที่ได้รับต�าแหน่ง    22 เมษายน 2559

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  5 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
• ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วทป.)

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  -ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน   12,272,219 หุ้น   (1.65%)1

• จ�านวน   12,272,219 หุ้น   (1.65%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       -ไม่มี
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นายพงศ์ธร  ธาราไชย

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 
  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ  42 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

ประวัติ การฝึกอบรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560)  

โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการ  

จัดโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (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�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (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 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2560 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2556 -  2560  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด
• ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  

   บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด
• ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี  2547 - 2554  กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ�ากัด
• ปี  2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด
• ปี  2546 - 2554  ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี  2541 - 2543  วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี  2540  วิศวกรโยธา (ออกแบบ)  

   บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
• 2 มิถุนายน 2555 – 9 เมษายน 2557  กรรมการบริษัท ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• 9 เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัท ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2 )
• 27 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3 )

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 27 เมษายน 2560

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท    6 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนน์ จ�ากัด
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี 2559 – ปัจจุบัน ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี ประจ�าประเทศไทย

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี   - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน     93,102,360 หุ้น   (12.55%)1

• จ�านวน     93,102,360 หุ้น   (12.55%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย
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นายธีรธร  ธาราไชย

ต�าแหน่งในบริษัทฯ  
กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร

อายุ  41 ปี

วุฒิการศึกษา
• Ph.D. in Civil Engineer/Construction Management / University of Michigan
• M.S.E. in Construction Engineering and Management / University of Michigan
• Executive MBA / Sasin of Chulalongkorn University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4  

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)

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2556 - 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - 2556  ผู้อ�านวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด
• ปี 2540 - 2541  วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
• 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)

วันที่ได้รับต�าแหน่ง  24 เมษายน 2558

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
• ปี 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอ�านวยการ กรรมการและประชาสัมพันธ์

   วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
   (วสท.)

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน      84,174,912 หุ้น   ( 11.35 %)1

• จ�านวน      84,174,912 หุ้น   ( 11.35 %)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
• บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย
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พล.ต.ท.นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ

ต�าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
   และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ  72  ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
• การบริหารจัดการสถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจรุ่นที่ 14 

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2557- ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการร่วมศูนย์โรคหัวใจ และผู้อ�านวยการศูนย์อายุรกรรม 

   บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2557- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 - 2556  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2554  ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ  

   บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
• 2 มิถุนายน 2555 – 2558 กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

   (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

   (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)

วันที่ได้รับต�าแหน่ง  24 เมษายน 2558

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   6   ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

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

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10  ป ี - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ  65 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee 17/2013
• สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริต”  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

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2541 - 2553 Audit Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos  

   Audit Company Limited
• พ.ศ. 2529 - 2541 Vice President, Provident Fund   

   บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2518 - 2528 Audit Manager ส�านักงานไชยยศ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
• 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

    ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• 9 เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

    ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2 )
• 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

    ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3 )

วันที่ได้รับต�าแหน่ง   27 เมษายน พ.ศ. 2560

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   6  ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

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

   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
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นายคเชนทร์ เบญจกุล

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ  41 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด
• ปี  2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
• 2  มิถุนายน 2555 – 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

    ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 ) 
• 9  เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

    ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2 ) 
• 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

    ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3 )

วันที่ได้รับต�าแหน่ง   27 เมษายน 2560

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  6 ปี

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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ - ไม่มี

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

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  -ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
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นายประสงค์  ธาราไชย 
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม  
และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

อายุ 72 ปี

ประวัติการฝึกอบรม
• Director 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

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2554 - 2558 อุปนายก สภาวิศวกร
• ปี 2551 - 2553 นายกสมาคม 

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2547 - 2549 เลขาธิการ สภาวิศวกร
• ปี 2546 - 2547 เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี 2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2519 - 2530 รองประธานผู้จัดการบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จ�ากัด
• ปี 2516 – 2519 ผู้จัดการโครงการบริษัทประมวลพัฒนาการ จ�ากัด
• ปี2514 - 2516 ผู้จัดการโครงการบริษัทวัฒนา เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ�ากัด
• ปี 2511 - 2512 วิศวกรสนามบริษัท ประมวลพัฒนาการ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
• 2 มิถุนายน 2555 - 17 เมษายน 2556 ประธานกรรมการบริษัท   

       
(ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1) 

• 17 เมษายน 2556 - 22 เมษายน 2559 ประธานกรรมการบริษัท   
       
(ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)

• 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท  
    (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3)

วันที่ได้รับต�าแหน่ง   22 เมษายน 2559

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   31 ปี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี  2557 – 2559 อุปนายกมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ปี  2553 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2540 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 

  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน 108,552,312 หุ้น  (14.63%)1

• จ�านวน  96,456,312 หุ้น  (13.00%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 
• บิดาของนายพงศ์ธร ธาราไชย และนายธีรธร ธาราไชย 

หมายเหตุ 
1. จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย

2. จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

ประวัติคณะกรรมการบริหาร

นายธัช  ธงภักดิ์
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการ
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 54 ปี

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013  

Thai Institute of Directors
• สัมมนา  FID  ครั้งที่ 3/2556  เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลส�าเร็จ
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE)  

รุ่น 24/2015 Thai Institute of Directors
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2541 - 2554 ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2531 – 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี 2529 – 2530 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen Company, Washington  

  D.C., USA
• ปี 2527 - 2528 วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
• 17 เมษายน 2556 - 22 เมษายน 2559 กรรมการบริษัท  

    (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)
• 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  

    (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)

วันที่ได้รับต�าแหน่ง   22 เมษายน 2559
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  5 ปี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด

วุฒิการศึกษา
• Master of Engineering Administration สาขา

บริหารงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซี
สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
• ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

(วทป.)

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี -ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน   12,272,219 หุ้น   (1.65%)1

• จ�านวน   12,272,219 หุ้น   (1.65%)2

• 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี
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นายพงศ์ธร  ธาราไชย
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม  
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สาขากฎหมายธุรกิจ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560)  

โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการ 

จัดโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (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�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (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�างาน

• ปี 2560 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2556 -  2560 รองกรรมการผู้จัดการ  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  

  บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด
• ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  

  บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด
• ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto 

University, Japan 
• ปริญญาโท Master of Science  

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

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี  2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ�ากัด
• ปี  2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด
• ปี  2546 - 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี  2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 
• ปี  2540  วิศวกรโยธา (ออกแบบ)  

  บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
• 2 มิถุนายน 2555 – 9 เมษายน 2557  กรรมการบริษัท  

    ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )
• 9 เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัท  

    ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2 )
• 27 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  

    ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3 )

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 27 เมษายน 2560

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท     6 ปี 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนน์ จ�ากัด
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
• ปี 2559 – ปัจจุบัน ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี ประจ�าประเทศไทย

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี   - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน     93,102,360 หุ้น   (12.55%)1

• จ�านวน     93,102,360 หุ้น   (12.55%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย

นายธีรธร   ธาราไชย
กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริหารองค์กร

อายุ 41 ปี

วุฒิการศึกษา
• Executive MBA / Sasin of Chulalongkorn University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4  

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)
• 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร 

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - 2556 ผู้อ�านวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด
• ปี 2540 - 2541 วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จ�ากัด

วุฒิการศึกษา
• Ph.D. in Civil Engineer/Construction 

Management / University of Michigan
• M.S.E. in Construction Engineering and 

Management / University of Michigan

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   
• 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)

วันที่ได้รับต�าแหน่ง 24 เมษายน 2558

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  3 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด
• ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
• ปี 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอ�านวยการ กรรมการและประชาสัมพันธ์

  วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน      84,174,912 หุ้น   ( 11.35 %)1

• จ�านวน      84,174,912 หุ้น   ( 11.35 %)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
บุตรของ นายประสงค์ ธาราไชย
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นายวันชัย   เรืองทรัพย์เอนก
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

อายุ 53 ปี

ประวัติการฝึกอบรม
-ไม่มี –

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2560 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2535 - 2559  ผู้จัดการโครงการ/ ผู้อ�านวยการโครงการ  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  -ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น   -ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    -ไม่มี 

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  -ไม่มี 

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     82,638 หุ้น   ( 0.01 %)1

จ�านวน     82,638 หุ้น   ( 0.01 %)2

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา 
University of Northern Philippines,The Philippines

นายนพรัตน์  นรินทร์
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

อายุ 51 ปี

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

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

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  - ไม่มี
 
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  - ไม่มี
 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  -ไม่มี
 
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   - ไม่มี
 
ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี - ไม่มี
 
จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     170,714 หุ้น   ( 0.023 %)1

จ�านวน     170,714 หุ้น   ( 0.023 %)2

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA สาขาบริหารธุรกิจ  
(การเงิน) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

อายุ 57 ปี

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการ จัดโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA)

• หลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2011 THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD)
• หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2556)
• หลักสูตรโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (2014) 
• วิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ (2014)
• IOD Training Courses Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2533 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2527 - 2533 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY CO., LTD.
• ปี 2526- 2527 วิศวกรไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศิริกิจอีเลคตริด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  -ไม่มี 

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  -ไม่มี 

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
•  ปี 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   -ไม่มี 

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี -ไม่มี 

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     8,238,131 หุ้น   ( 1.12 %)1

จ�านวน     8,238,131 หุ้น   ( 1.12 %)2

 

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม

ไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ 

นายกมล  วิริยโชค
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อ�านวยการโครงการ

อายุ  50 ปี

ประวัติการฝึกอบรม  -ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2560 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2556 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2533 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการโครงการ/ ผู้อ�านวยการโครงการ 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     168,051  หุ้น   ( 0.023 %)1

จ�านวน     168,051  หุ้น   ( 0.023 %)2

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
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นางสาววรภรณ์  พุกภิญโญ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน,  
กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม  
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

อายุ 50 ปี

ประวัติการฝึกอบรม -ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2558 - 2559  กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ  

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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน    158,250  หุ้น   ( 0.021 %)1

จ�านวน    158,250  หุ้น   ( 0.021%)2

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี  

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการสอบบัญชี  

คณะพาณิชย์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 40 ปี

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Professional Development Programme “Introduction to Mediation”, The 

Chartered Institute of Arbitrators Association (CIArb)
• หลักสูตร International Construction Contracts and Dispute Analysis Training Courses
• หลักสูตร International Arbitration Seminar, International Chamber of Commerce

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2558 – 2559 กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2558 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2556 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการ 

  บริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2545 – 2555  ผู้จัดการโครงการ  

  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   -ไม่มี 

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   -ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  -ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    -ไม่มี 

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  -ไม่มี 

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน    168,051  หุ้น   ( 0.023 %)1

จ�านวน    168,051  หุ้น   ( 0.023 %)2

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี : วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2543
• ปริญญาโท : M.S.E. (Civil Engineering) University of 

Michigan at Ann Arbor, USA พ.ศ.2545
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นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน, 
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผู้อ�านวยการโครงการ

อายุ 46 ปี

ประวัติการฝึกอบรม -ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2560 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2557 – ปัจจุบัน  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2538 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการโครงการ/ ผู้อ�านวยการโครงการ  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
• ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     239,936  หุ้น   ( 0.032 %)1

จ�านวน     209,936  หุ้น   ( 0.028 %)2

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

นางสาวรุ่งนภา  ศรีช่วย
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร 
รองเลขานุการบริษัท

อายุ 34 ปี

ประวัติการฝึกอบรม -ไม่มี 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2560 – ปัจจุบัน  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2559 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2559 - ปัจจุบัน  รองเลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2556 - 2559  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2553- 2556  นิติกร บริษัทสหกรณ์ ทีโอที จ�ากัด
• ปี  2551 -2553  นิติกร บริษัทกฎหมายพันธุ์เฑียรและธุรกิจ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     39,882  หุ้น   ( 0.005 %)1

จ�านวน     39,882  หุ้น   ( 0.005 %)2

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง
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นายโอภาส  สกุลศิริกมล 
กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อ�านวยการโครงการ

อายุ 51 ปี

ประวัติการฝึกอบรม 
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 13/2017  

Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2560 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2533 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการโครงการ / ผู้อ�านวยการโครงการ

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• จ�านวน     39,882  หุ้น   ( 0.005 %)1

• จ�านวน     39,882  หุ้น   ( 0.005 %)2

วุฒิการศึกษา
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขา

เทคโนโลยีโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

นายพันธ์ประจักษ์  ทานสุทัศน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการพัฒนาระบบการ
ท�างาน  ผู้จัดการโครงการ

อายุ 29 ปี

ประวัติการฝึกอบรม 
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 13/2017   

Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2560 – ปัจจุบัน  กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2559 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2554 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการโครงการ  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     15,842  หุ้น   ( 0.002 %)1

จ�านวน     15,842  หุ้น   ( 0.002 %)2

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหาร ลาดกระบัง (พ.ศ. 2554)
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นายปรัญญา  เกมาหะยุง
กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน  
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

อายุ  29  ปี

ประวัติการฝึกอบรม
• ปี  2554  การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ (รุ่น 2)
• ปี  2555  เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้าง
• ปี  2558  - กรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง  

  - Facade work  - การบริหารสัญญาก่อสร้าง
• ปี  2559  - ISO9001 : 2008 Internal auditor
  - ระบบ ISO ในงานธุรการโครงการ และประยุกต์ใช้ IT

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
  - ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง (Fire Life safety)
  - Concrete for High-Rise Building

• ปี  2560  - พ.ร.บ.วิศวกรและแนวทางการเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธา
  - Construction Claim & Dispute

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2560 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     54,486  หุ้น   ( 0.007 %)1

จ�านวน     54,486  หุ้น   ( 0.007 %)2

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2554)

นายวีระ  เย็นปรีชา
กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  เลขานุการโครงการ 

อายุ  35 ปี

ประวัติการฝึกอบรม 
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร  

(Safety Officer at Management Level)
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้าง”
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง (Fire Life Safety)”
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “เคล็ดลับความส�าเร็จของเลขานุการโครงการในหน่วยงานก่อสร้าง”

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2556 – ปัจจุบัน  กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน
• ปี  2556 – ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ,เลขานุการโครงการ  

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2554 – 2555   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ , 

   เจ้าหน้าที่เลขานุการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมาร์ทสโตร์ จ�ากัด
• ปี 2547 – 2553   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท ทรงไทย แอร์ ทิคเท๊ค จ�ากัด  

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ    - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท    - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน     - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี    - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     4,900  หุ้น   ( 0.00 %)1

จ�านวน     4,900  หุ้น   ( 0.00 %)2

วุฒิการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (2547)
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นายดิษฐา  นนทิวรวงษ์
กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน 
สถาปนิกอาวุโส

อายุ 44ปี

ประวัติการฝึกอบรม  -ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2554 - ปัจจุบัน  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

   ต�าแหน่ง  สถาปนิกอาวุโส
• ปี 2557 – 2558  ที่ปรึกษา (โครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงาน)
•    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

   บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
• ปี 2554 – 2551  ต�าแหน่ง สถาปนิกผู้อ�านวยการ 

   - สถาปนิกที่ปรึกษา Bangkok BRT Project (Bus Rapid Transit)  
     section STATION (under PCBK THAILAND CO.,LTD.) 
   - สถาปนิกที่ปรึกษา Bangkok BRT Project (Bus Rapid Transit)  
     section DEPOT (under NORCIVENGINEERING CO.,LTD.)  
     Arch G Tech Co.,Ltd.   

• ปี 2550 – 2551  สถาปนิกผู้จัดการโครงการ Civil design& arch co.,ltd.
• ปี 2548 – 2550  ผู้จัดการ Modec design & arch co.,ltd.
• ปี 2539 – 2548  สถาปนิกโครงการ Civil design & arch co.,ltd.

ประสบการณ์ด้านงานสอน
• ปี 2551- ปัจจุบัน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อุเทนถวาย 
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• ปี 2540 – 2543 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อุเทนถวาย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   -ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   -ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  -ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   -ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ10ปี  -ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง/สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     4,900  หุ้น   ( 0.00 %)1

จ�านวน     4,900  หุ้น   ( 0.00 %)2

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ , พ.ศ.2553(นวัตกรรมอาคาร)
• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, พ.ศ.2539

นายฐกร  ศิระวุฒิพร
กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน 
ผู้จัดการโครงการ

อายุ  36 ปี

ประวัติการฝึกอบรม
• ปี 2554   การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ (รุ่น 1)   
• ปี 2555  ก้าวสู่ต�าแหน่งผู้จัดการโครงการอย่างมืออาชีพ (รุ่น2)  
• ปี 2556  ระบบISO 9001:2008ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างปี  2558 
• ปี 2557  Leadership Development Program From Good to Great 
• ปี 2558  - บริหารสัญญาก่อสร้าง/บริหารสัญญาก่อสร้างFIDIC(17/12/59) 

  - Project Live Challenge Season 2 (Present) 
  - ความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Life Safety)

• ปี 2559  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ หัวหน้างาน
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ บริหาร
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ เทคนิค

• ปี 2560   - On Site Training ครั้งที่ 5 หัวข้อ Mat Foundation
    ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี 2560 –ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน 

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2549 – 2555 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548 – 2549 ลูกจ้างชั่วคราว ที่ส�านักออกแบบงานทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม   

ประสบการณ์งานวิทยากร
• ปี 2560  เป็นวิทยากรในโครงการ Adventure Team Synergy “CSR”

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จ�านวน     5,759  หุ้น   ( 0.00 %)1

จ�านวน     5,759  หุ้น   ( 0.00 %)2

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (พ.ศ.2549)
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นางสาวสราพร เลิศล�า้
กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน 
เลขานุการ เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ

อายุ  42  ปี

ประวัติการฝึกอบรม
• ปี  2559  ISO9001 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) 

ประสบการณ์การท�างาน
• ปี  2560 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน, เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการท่าอากาศยาน   

  สุวรรณภูมิ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2551 – 2557 เลขานุการ โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และบริหาร   

  โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  
  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 

• ปี  2550 – 2551 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จ�ากัด 
• ปี  2548 – 2550 เลขานุการ โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารงานตกแต่งภายใน กิจกรรมการ 

  บริการลูกค้าภาคพื้นของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  
  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ประเทศไทย บริษัท เอ แอนด์ อี แอสโซซิเอสท์ จ�ากัด

• ปี  2546 – 2548 เลขานุการ โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการส�าหรับโครงการลงทุนของ   
  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  บริษัท พีบีเอเชีย จ�ากัด 
• ปี 2544 – 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารเอกสาร โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารงานโครงการ 

  ก่อสร้างสนามบินนานาชาติกรุงเทพแห่งที่ 2 (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
  บริษัท อินฟินิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

• ปี 2541 – 2544 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงานโครงการ 3 นิคมสหกรณ์คีรีมาศ    
  อ�าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   - ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน    - ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ   - ไม่มี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จากคณะบัญชี 

วิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์ (2541)
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โครงสร้างบริษัท (เดิม)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส�านักบริหารความเสี่ยง

ส�านักก�ากับการปฎิบัติงาน
กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายโครงการ

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหาร
โครงการ

ผู้อ�านวยการโครงการ

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายอบรม 
และพัฒนาบุคลากร

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบุคคล 
และพัฒนาองค์กร

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชี  
และจัดซื้อ

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการเงิน 
และธุรการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน และบริหารองค์กร

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
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โครงสร้างบริษัท (ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1,2,3...

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายธุรการ

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล 
และพัฒนาบุคลากร ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อ

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายโครงการ

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงิน และบัญชี

ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายการเงิน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส�านักบริหารความเสี่ยง

ส�านักก�ากับการปฎิบัติงาน

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบการท�างาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ โครงสร้างบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560  
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รวมถึงได้อนุมัติให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทุกท่าน ยังคงมีต�าแหน่งและปฏิบัติหน้าที ่
  ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่เดิมจนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
  เป็นต้นไป



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 บรษิทั	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอรว์สิ	จ�ำกดั	(มหำชน)	หรอื	(PPS)	เป็น
บรษิทัวศิวกรทีป่รกึษำทีใ่หบ้รกิำรทำงดำ้นบรหิำร	และควบคมุโครงกำรก่อสรำ้ง
งำนแขนงต่ำงๆ	ไดแ้ก่

• งำนก่อสรำ้งอำคำร	
• งำนก่อสรำ้งระบบสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนต่ำงๆ	
• งำนโยธำ	งำนโครงสรำ้ง	งำนสถำปัตยกรรม	 

งำนระบบต่ำงๆ	
• ระบบไฟฟ้ำ	และสือ่สำร	
• ระบบปรบัอำกำศ	และระบำยอำกำศ	
• ระบบสขุำภบิำล	และป้องกนัอคัคภียั	
• งำนภมูสิถำปัตย	์งำนตกแต่งภำยใน	
• รวมถงึโครงกำรก่อสรำ้งทีต่อ้งอำศยัควำมช�ำนำญเฉพำะดำ้น	

	 มกีลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นโครงกำรก่อสรำ้งของภำครฐั	และภำค
เอกชน	

	 ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี	2530	โดยนำยประสงค	์ธำรำไชย	และนำยสมัพนัธ	์
หงษจ์นิตกุล	โดยเป็นบรษิทัวศิวกรทีป่รกึษำรำยแรก	ทีไ่ดร้บัใบรบัรองมำตรฐำน
คณุภำพ	ISO	9002	จำกสมำคมวศิวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทย	ในพระบรม
รำชปูถมัภ	์รว่มกบัสถำบนั	EAQA	(Environmental	Accredited	Quality	
Assessment)	จำกประเทศองักฤษ	ตัง้แต่เดอืนมนีำคม	พ.ศ.	2542	และไดม้กีำร
พฒันำปรบัปรงุระบบคณุภำพเรือ่ยมำจนไดใ้บรบัรองมำตรฐำนคณุภำพ	ISO	
9001	:	2000	จำก	BVQI	(Bureau	Veritas	Quality	International)	ตัง้แต่เดอืน
มกรำคม	พ.ศ.	2548	จนถงึปัจจบุนั

Pre-Construction Phase

• Project Planning / Scheduling

• Project Feasibility Study

• Financial Planning

• Design Management

• Quantity Survey

• Design Review

• Project Budgeting

• Value Engineering

• Architectural Design

• Engineering Design

• Green and Sustainable Design

Post-ConstructionConstruction Phase

• Engineering Procurement and   

   Construction

• Construction Management

• Construction Supervision

• Project Cost Control

• Progress Report Presentation

• Claim Management

• Facility Management

• Energy Management

• Internet of thing

• IT Solution

• Web Design Application

• Marketing Communication
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   บริษัทฯได้น�าระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรม และมีการ
ตรวจติดตามจาก BVQI ทุกๆ 6 เดือน และด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้านการบริหาร และควบคุมการ
ก่อสร้าง บริษัทฯ มีผลงานกว่า 350 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น

• โครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั	-	วงแหวนรอบนอก
• โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี�้ำเงนิ		สว่นต่อขยำย
• โครงกำรโรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์	สภำกำชำดไทย
• โครงกำรศำลฎกีำ
• โครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติยำสบูแหง่ใหม่
• โครงกำรวดัทพิย์
• โครงกำรปรบัปรงุฟ้ืนฟูกลุม่อำคำรอนุรกัษใ์นพืน้ทีบ่รเิวณ

รอบพระบรมมหำรำชวงั	สว่นงำนทีจ่อดรถใตด้นิและ
ปรบัปรงุภมูทิศัน์สวนดำ้นบน

งานภาคเอกชน

• โครงกำร	โรงแรม	แกรนด	์ไฮแอท	เอรำวณั
• โครงกำร	ใบหยก	ทำวเวอร	์2
• โครงกำร	ส�ำนกังำนใหญ่	ของธนำคำรกรงุศรอียธุยำ	

จ�ำกดั	(มหำชน)
• โครงกำร	ศนูยส์ำรสนเทศของธนำคำรกรงุไทย	จ�ำกดั	

(มหำชน)
• โครงกำร	ศนูยส์ำรสนเทศของธนำคำรกรงุเทพ	จ�ำกดั	

(มหำชน)
• โครงกำร	ธนำซติี้
• โครงกำร	Jewelry	Trade	Center	
• โครงกำร	เกษร	พลำซ่ำ
• โครงกำร	World	Trade	Center
• โครงกำร	Central	World
• โครงกำร	Centara	Grand	Hotel
• โครงกำรไทยรฐั	TV
• โครงกำร	The	Paseo	Town
• โครงกำร	I	Condo
• โครงกำร	RHYTHM	Condominium
• โครงกำร	Central	Festival	Chiangmai
• โครงกำร	TESCO	Lotus	สำขำต่ำง	ๆ
• โครงกำร	Central	Plaza	Changwattana
• โครงกำร	Central	Westgate
• โครงกำร	Central	Embassy
• โครงกำร	G	Tower

• โครงกำร	U	place
• โครงกำร	ICONSIAM	C1,	C2
• โครงกำรแมคโคร	จ�ำนวน	8	สำขำ
• โครงกำรศนูยก์ำรคำ้	ธญัญำพำรค์
• โครงกำรโตโยตำ้	สขุำภบิำล	3
• โครงกำร	MEGA	BANGNA
• โครงกำรศนูยก์ระจำยสนิคำ้		TESCO	Lotus 

สำขำล�ำลกูกำ,ขอนแก่น,สรุำษฎรธ์ำนี
• โครงกำร	The	Park	Chidlom	Condominium		
• โครงกำร	Central	Plaza	Rama	9
• โครงกำร	Terminal	21
• โครงกำร	Amway	New	Head	Office
• โครงกำร	Pullman	Phuket	Arcadia	Naithon	Beach	Resort
• โครงกำร	Banyan	Tree	Resort	&	Spa	เกำะสมยุ
• โครงกำร	The	Renaissance	Hotel	ภเูกต็
• โครงกำร	The	Street	Ratchada
• โครงกำร		NEO	FACTORY	คลอง	13	จ.ปทมุธำนี
• โครงกำร	HOMEPRO	สำขำพระรำม	3,	สำขำพระรำม	9	
• โครงกำรหลงัสวนวลิเลจ
• โครงกำรหลงัสวนพำรค์ววิ
• โครงกำรเสรมิไทยคอมเพลก็ซ	์จ.มหำสำรคำม
• โครงกำรศนูยป์ฏบิตักิำรขอ้มลูไอเน็ต	3	(INET	IDC	3)	

จ.สระบุรี

งานต่างประเทศ

• โครงกำร	Hongsa	Power	Plant	Project	(Laos,	PDR)
• โครงกำร	Vientiane	Hospital	(Laos,	PDR)
• โครงกำร	Central	Plaza	I-City	(Malaysia)	

งานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

• โครงกำร	ทำงดว่นขัน้ที	่2
• โครงกำร	วำงทอ่จำ่ยน�้ำของกำรประปำนครหลวง
• โครงกำร	โรงพยำบำลสริธิร	กรงุเทพมหำนคร
• โครงกำร	รถไฟฟ้ำมหำนคร	(MRTA)
• โครงกำร	สนำมบนิสวุรรณภมู	ิระยะที	่1	และ	2
• โครงกำร	อำคำร	กำรสือ่สำรแหง่ประเทศไทย	
• โครงกำร	ส�ำนกังำนใหญ่แหง่ใหม	่ธนำคำรแหง่

ประเทศไทย

	 ในปี	พ.ศ.	2555	บรษิทัฯ	ไดเ้ปลีย่นแปลงโครงสรำ้ง
ของบรษิทัฯ	เป็นบรษิทัมหำชน	และไดร้ะดมทนุใน
ตลำดหลกัทรพัย	์เอม็	เอ	ไอ	เพือ่รองรบัโอกำสในกำรเตบิโต
ในอนำคต	และเป็นกำรพฒันำองคก์รอยำ่งยัง่ยนื	หลงักำร
ระดมทนุในปี	2555	บรษิทั	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอรว์สิ	จ�ำกดั	
(มหำชน)	มพีฒันำกำรเตบิโตอยำ่งต่อเน่ืองทัง้ในธรุกจิหลกั
และธุรกจิอืน่ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทนุของตน	เป็นไป
ตำมแผนกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของบรษิทัฯ	มใิหจ้�ำกดั
อยูเ่พยีงกำรใหบ้รกิำรเป็นวศิวกรทีป่รกึษำและบรหิำรจดักำร
โครงกำรก่อสรำ้งเทำ่นัน้	ปัจจบุนับรษิทัฯ	สำมำรถใหบ้รกิำร
ในดำ้นตำ่งๆมำกขึน้	ผำ่นบรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืตำ่งๆ	
ประกอบดว้ย

 บริษทั พีพีเอส ดีไซน จ�ำกดั	:	ใหบ้รกิำรงำน
ออกแบบงำนโครงสรำ้งและงำนระบบประกอบอำคำร

 บริษทั สวอน แอนด ์แมคคลำเรน 
(ประเทศไทย) จ�ำกดั : ใหบ้รกิำรงำนออกแบบดำ้น
สถำปัตยกรรม	และออกแบบตกแต่งภำยใน	โดยเป็นกำรรว่ม
ทนุกบั	Swan	&	Maclaren	LLP,	Singapore	ซึง่เป็นบรษิทัที่
ใหบ้รกิำรดำ้นกำรออกแบบสถำปัตยกรรมทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุแหง่
หน่ึงของประเทศสงิคโปร	์		
 
 บริษทั พีพีเอส อินฟอรเ์มชัน่ คอนซลัแทนท ์
จ�ำกดั	:	ใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศในสว่นของกำรท�ำ	
Media	และสือ่โฆษณำบรกิำรถ่ำยท�ำและตดัต่อวดีโีอ	กำรถ่ำย
ภำพน่ิง	จดัท�ำรำยกำรวทิย	ุรำยกำรทวี	ีกำรจดัคอนเสริต์	และ
อเีวน้ทต์่ำงๆ	รวมถงึกำรเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่สรำ้ง	
Application	
 
 บริษทั ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.	:	 
จดทะเบยีนทีป่ระเทศสงิคโปร	์ใหบ้รกิำร	Provision	of	Project	
Management	And	Engineering	Consulting	Services	&	
Products.	

 บริษทั สะพฒัน์ โปรเจค จ�ำกดั	:	ประกอบธรุกจิ
ดำ้นพลงังำน	อำคำรอจัฉรยิะ	เมอืงอจัฉรยิะ	กำรตรวจสอบและ
ควบคมุอำคำรใหม้กีำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ
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 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (PIC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 77  ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ด�าเนินธุรกิจให้บริการ
และเป็นผู้น�าด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการถ่ายท�าและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัด
ท�ารายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ต่าง ๆ มีบริการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้าง APPLICATION

 ปัจจุบัน PIC มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นจ�านวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PIC โดยมีคณะกรรมการ จ�านวน 2 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการ

2. นายเอกกมล เลิศชุณหเกียรติ รองประธานกรรมการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อย

 บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด (PPSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่  เลขที่ 101 อาคารพงศ์
ธีรธร ชั้น 1 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ด�าเนินธุรกิจให้บริการ
ออกแบบ งานด้านวิศวกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 3.00 ล้านบาท (สามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 30,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 29,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด PPSD มีคณะ
กรรมการ จ�านวน 4 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ

2. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการ

3. นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการ

4. นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการ

50  51  รายงานประจ�าปี 2560 ANNUAL REPORT 2017บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

99.99% 90% 80% 60% 51% 90%

บจก.พีพีเอส ดีไซน (PPSD)

ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :  
ให้บริการออกแบบงานด้าน
วิศวกรรม

ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.

ทุนจดทะเบียน  
500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์
จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์

ธุรกิจ :  
PROVISION OF PROJECT 
MANAGEMENT AND  
ENGINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS

บจก. พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น 
คอนซัลแทนท์ (PIC)

ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :  
ให้บริการด้านมีเดียและ
คอนเทนต์ เขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง 
APPLICATION  

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

บจก. สวอน แอนด์ แมคลาเรน 
(ประเทศไทย) (SWAN)

ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :  
ให้บริการออกแบบ  
งานด้านสถาปัตยกรรม  
และตกแต่งภายใน 

บจก. สะพัฒน์ โปรเจค (SPP)

ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

ธุรกิจ : 
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน  
อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)

ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท

ธุรกิจ :  
ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ส�านักงานศาลฎีกาโครงการ
ส�านักงานศาลฎีกา

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)  



  บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ 
ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10 Anson Road, #31-01 International Plaza, Singapore 079903 ด�าเนินธุรกิจด้าน Provision Of Project 
Management And Engineering Consulting Services & Products ทุนจดทะเบียนจ�านวน 500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทมีคณะกรรมการจ�านวน 3 คน ดังนี้

 

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ

2. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ

3. Mr. Harry Tan กรรมการ

 บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด (SPP) : ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 381/6 ซอย
พระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน  
อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 
บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 60 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด SPP มีคณะกรรมการจ�านวน 5 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ

2. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ กรรมการ

3. นายศกยง พัฒนเวคิน กรรมการ

4. นายวินัย พันนาดี กรรมการ

5. นายธีรชัย คล้ายสีทอง กรรมการ

บริษัทร่วมทุน

 บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ทุนจด
ทะเบียน 7.00 ล้านบาท โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ถือหุ้นร้อยละ 49 บริษัท โปร
เจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ51 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการ
ตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในส�าหรับตลาด
ภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการจ�านวน 4 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ

2. นายลิม ไชบูน กรรมการ

3. นายสมชาย มาลาไพฑูรย์ทิพย์ กรรมการ

4. นายคุณยศ บุญเพิ่ม กรรมการ

 

กิจการร่วมค้า 

 กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท PPS  บริษัท พีทีเอฟ 
เซอร์วิส จ�ากัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จ�ากัด ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ80 15 และ 5 ตามล�าดับ PPQ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท�าการศาลฎีกา ของส�านักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันมีทุนกิจการร่วมค้า จ�านวน 
3.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุน2.64 ล้านบาท ซึ่งยังคงรักษาสัดส่วนการร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 80 ทั้งนี้  บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส 
จ�ากัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จ�ากัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 ปัจจุบันโครงการศาลฎีกาเริ่มด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คาดว่าจะด�าเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 
2561
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สรุปผลการด�าเนินงานปี 2560 และเป้าหมายปี 2561  

 ในช่วงปี 2560 เป็นปีที่ประเทศไทยมีความมั่นคงทางการเมืองมากกว่าปีก่อน รัฐบาลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจด้วยการลงทุน
ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมาตรการดังกล่าวได้เริ่มส่งผลในภาคงานก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเริ่มขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยบริษัทฯก็ได้รับผลดีจากนโยบายดังกล่าวด้วยบริษัทฯ  
มีโครงการที่ด�าเนินการในปี 2560 ดังนี้

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

• โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่ 
• โครงการ Thairath TV & Sound Studio
• โครงการปรับปรุง Thairath อาคาร 9 และอาคาร 1
• โครงการ MAKRO สาขาเชียงใหม่ สาขาบดินทรเดชา
• โครงการ Tesco Lotus 
• โครงการ Home 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

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

• โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่สอง
• โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�า้เงิน (MRT Blue Line)
• โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
• โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนรอบที่ 3 ระยะที่  5

งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความช�านาญเฉพาะด้าน

• โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์) 

            โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่

งานโครงการก่อสร้างอาคาร



             โครงการ Tesco Lotus 

โครงการ Tesco Lotus 

งานโครงการก่อสร้างอาคาร งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการปรับปรุง Thairath  
อาคาร 9 และอาคาร 1

งานโครงการก่อสร้างอาคาร งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการ MAKRO  
สาขาเชียงใหม่  
สาขาบดินทรเดชา

 โครงการ Aspire 
วุฒากาศ

งานโครงการก่อสร้างอาคาร งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการHome Pro  
สาขาพระราม 9

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

งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการ หลังสวนวิลเลจ LSV

งานโครงการก่อสร้างอาคาร งานโครงการก่อสร้างอาคาร



ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3  
(INET IDC3)

งานโครงการก่อสร้างอาคาร งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการ Central Embassy 

งานโครงการก่อสร้างอาคาร งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการอาคารชุดพักอาศัย  
สุขุมวิท 36-38 (RHYTHM)

งานโครงการก่อสร้างอาคาร งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการอาคารชุดพักอาศัย  
สุขุมวิท 42 (RHYTHM)

งานโครงการก่อสร้างอาคาร งานโครงการก่อสร้างอาคาร



โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะที่สอง

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค



โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงิน  
(MRT Blue Line)

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค



โครงการทางพิเศษสายศรีรัช 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค



โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตา 
ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์) 

งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความช�านาญเฉพาะด้าน งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความช�านาญเฉพาะด้าน
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 ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือมีการขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปี 2559 รายได้รวมของกลุ่ม
ในปี 2560 มีมูลค่า 396.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีราย
ได้ 319.10 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญที่ร้อย
ละ 24.11 ในส่วนของก�าไรก็ส่งผลเช่นกัน ผลก�าไรรวมในปี 2560 
มีมูลค่า 55.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีผลก�าไร 32.18 
ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญที่ร้อยละ 71.44 ทั้งนี้
เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้รับงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
สนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สอง และงานหลาย ๆ โครงการของ 
บริษัทฯ ก�าลังอยู่ในช่วงที่ก�าลังมีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่

 สรุปในภาพรวมของสัดส่วนรายได้ในปี 2560 บริษัทฯ มี
รายได้จากการท�างานในประเทศ 388.58 ล้านบาท แบ่งเป็นภาค
เอกชน 282.90 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของรายได้รวม) 
งานในภาครัฐ 106.05 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 26.78 ของรายได้
รวม) รายได้จากงานต่างประเทศมีมูลค่ารวม 0.37 ล้านบาท (คิด
เป็นร้อยละ 0.09 ของรายได้รวม)

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 
เนื่องจากก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน 22.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 71.44  ณ ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือที่
สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) 
จ�านวน 27 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 374 
ล้านบาท

 นอกเหนือจากผลประกอบการทางด้านการเงินดังกล่าว
ข้างต้น ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบริษัทฯ ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการด�าเนินงานและความ
แตกต่างในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม 
เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นหัวใจส�าคัญในการ
ประกอบธุรกิจ

 ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความแตกต่างนั้น 
บริษัทฯ ได้ทุ่มเททรัพยากรในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอดกระบวนการท�างานของบริษัทฯ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โปรแกรม SITE WALK 
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมชื่อ PROJECT LIVE 
เพื่อใช้ในงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่
บริษัทฯ สามารถตรวจสอบงานก่อสร้าง และออกเอกสาร
ต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ดีในปี 2560 
นี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมชื่อ SITE WALK ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถน�าโปรแกรม
ไปใช้งานได้ฟรี (FREE SOFTWARE) โปรแกรมดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในการท�างานใกล้เคียงกับ PROJECT LIVE 

2. TOTAL ORGANIZATION INTEGRATION (TOI) 
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�าหรับใช้ในองค์กร ที่เรียกว่า TOTAL ORGANIZATION 
INTEGRATION หรือเรียกสั้นๆ ว่า TOI โดยระบบนี้จะช่วย
ส่งเสริมการท�างานของบริษัทฯ ในส่วนงาน ให้มีการเชื่อม
โยงกันในทุกๆ ด้าน และทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการ
บริหารโครงการ ด้านกระบวนการท�างาน ด้านการบริหาร
ต้นทุน ด้านการเงิน ด้านบริหารและควบคุมเอกสาร ตลอด
จนการบริหารความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงด้านอื่น ๆ 
ทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งระบบนี้จะสร้าง
ประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดกับบริษัทฯ และรองรับการตัดสิน
ใจในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ส่งผลให้
บริษัทฯ จะมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างไปจากหลายๆ บริษัทใน
ธุรกิจเดียวกัน โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้เริ่มมีการพัฒนา
ระบบ TOI ซึ่งต่อยอดมาจากระบบ MyPPS ที่เป็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบอินทราเน็ตภายในบริษัทฯ 
เอง โดยคาดว่าระบบ TOI จะเริ่มน�า Prototype มาให้
ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป 

3. DOCUMENT CONTROL SOFTWARE 
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ
ข้อมูล (Information Management) ทั้งข้อมูลภายใน
องค์กร และข้อมูลในการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ เห็น
ว่า ข้อมูลคือ หัวใจหลักของธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ต้องใช้
ข้อมูลที่ถูกต้องและส�าคัญ ดังนั้นการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีส่วนที่จะส่งเสริมต่อการพัฒนาธุรกิจ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ใช้ในการบริหารโครงการซึ่งถือเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในช่วงออกแบบ 
ช่วงประมูลงาน ช่วงก่อสร้าง รวมไปถึงในช่วงหลังก่อสร้าง
หรือช่วงการใช้งาน ซึ่งถือเป็นช่วงระยะเวลาที่นานที่สุด ดัง
นั้นข้อมูลหรือระบบการบริหารควบคุมเอกสารหรือข้อมูล
ที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องและใช้งานได้ จึงเป็น
สิ่งที่จ�าเป็น จากความส�าคัญของข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้นนี้ 
บริษัทฯ จึงได้เริ่มมีการน�าโปรแกรมซอฟแวร์มาใช้งานในด้าน
นี้ โดยเริ่มจากการจัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นฐานข้อมูล (Database) ที่ผู้
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงโดยผ่านระบบคลาวน์เพื่อน�ามาใช้งาน
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ส่วนในปีถัดไป ปี 2561 บริษัทฯ 
มีแผนงานที่จะน�าระบบบริหารจัดการเอกสารนี้ไปใช้ใน
โครงการที่มีความพร้อม เพื่อน�าไปบริหารจัดการและควบคุม
เอกสารภายในหน่วยงาน เช่น Shop drawing ,RFI ,Asbuilt 
drawing และ Manual เป็นต้น รวมถึงการจัดท�าฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจไปทางด้านการบริหารจัดการอาคาร 
(Facility Management) ต่อไป

INNOVATION THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY
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 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงาน
ที่เกษียณอายุ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ โดยเฉลี่ยที่ 40 
ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2560 นี้ ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ด�าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ(Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้
มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาสู่ต�าแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอน
การสรรหา  การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้  โดยบริษัทฯได้จัดท�าหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา “ผู้จัดการโครงการ” รุ่นใหม่ๆ ขึ้น
มา เพื่อสนองตอบต่อการเติบโตของบริษัทฯ 

 การด�าเนินการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
2. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 ส�าหรับผลด�าเนินงานปี  2560 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประเด็นส�าคัญดังนี้

 บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด มีงานออกแบบด้านวิศวกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในต่างประเทศนั้น มีงาน
ออกแบบที่ประเทศกัมพูชาส่วนงานออกแบบในประเทศได้งานออกแบบโครงการ LESSO MALL BANGKOK โดยรับงานต่อจากบริษัท ส
วอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด และคาดว่าในปี 2561 จะมีการรับงานด้านออกแบบวิศวกรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง
ทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัวเเละมีสภาวะการเเข่งขันด้านราคาที่ลดน้อยลง 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการเพิ่มรายได้ด้วยการเข้ารับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับ
ศักยภาพของบริษัท ท�าให้มีรายได้และผลประกอบการดีขึ้นกว่าปี 2559

 บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด ให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน ในปี 
2560 บริษัทได้รับงานออกแบบโครงการ LESSO MALL BANGKOK ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ บริษัท
ยังคงมุ่งเน้นการเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศเวียดนาม ประเทศ
กัมพูชา เเละงานโครงการที่เป็นการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย 

 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (PIC) ด�าเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้น�าด้านผู้ให้บริการมีเดียและ
คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มต้นของ PIC มาจากข้อสังเกตที่ว่าในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการน�าระบบไอที
มาใช้ในการท�างานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและทดสอบระบบการใช้งานภายใน PPS เองก่อน จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสู่
บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของบริษัท นอกจากนั้น PIC ได้รองรับการท�างานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหาในการ
อบรมพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น 
เคเบิลทีวี ยูทูบ เป็นต้น PIC มีส่วนร่วมในการจัดรายการการ์ตูนเกร็ดความรู้กับลุงพี ที่น�าเสนอผ่าน Youtube ,Thairath TV ,Blog ช่าง
มันส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ตอกย�้าภาพลักษณ์ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ ของ PPS GROUP

 ตั้งแต่ปี 2558  PPS  มีเป้าหมายจะน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�างานเพื่อยกระดับบริการวิชาชีพ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ PIC จัดท�าโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขึ้นใช้เอง ชื่อว่า PROJECT LIVE  
โปรแกรมดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบงานก่อสร้างและออกเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

 PIC ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายท�าและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง การจัดท�ารายการทีวี การจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์
ต่างๆ เช่น รายการการ์ตูนเกร็ดความรู้ลุงพี เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างออกอากาศทางช่อง Thairath TV นอกจากนี้ PIC 
ยังมีบริการจัดท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ APPLICATION ต่างๆ

 ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2559 
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ด�าเนินธุรกิจด้าน Provision Of Project Management And Engineering 
Consulting Services & Products ปัจจุบันเริ่มมีงานและมีรายได้แล้ว

 เป้าหมายการด�าเนินงานปี พ.ศ.  2561
 
 ในปี 2561 บริษัทฯมีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาส
ในธุรกิจทั้งจากธุรกิจหลัก บริษัทลูก และ บริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุน โดยมีกลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อการขยายตัวที่จะด�าเนินการดังต่อ
ไปนี้

1. BRANDING   
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสื่อสาร เพิ่มคุณค่า สร้างความมั่นคง แข็งแรงให้กับ BRAND PPS GROUP ด้วยการขยายขอบเขตงาน
บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ครอบคลุมงานหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ตลอดกระบวนการท�างานของบริษัทฯ พรั่งพร้อมด้วยทีมบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีความตั้งใจในการท�างาน
สูง สามารถยกระดับงานบริการให้เหนือกว่าคู่แข่ง รวมถึงมีส่วนในการริเริ่มและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไป
ด้วย 

2. การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอดกระบวนการท�างานของบริษัทฯ ยังคงเป็นนโยบายหนึ่งในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้น�าโปรแกรม PROJECT LIVE มาใช้ใน
งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างทุกโครงการ ส�าหรับในปี 2561 นั้น บริษัทฯ จะน�าระบบ TOTAL ORGANIZATION 
INTEGRATION (TOI) เข้ามาช่วยส่งเสริมการท�างานของบริษัทฯ ในทุกส่วนงาน นอกจากนี้จะมีการน�าระบบ DOCUMENT 
CONTROL SOFTWARE เข้าไปใช้บริหารจัดการเอกสารในโครงการที่มีความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ รวมถึงการ
จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจไปทางด้านการบริหารจัดการอาคาร (FACILITY MANAGEMENT) อีกด้วย 

3. ทีมงานประสิทธิภาพสูง 
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องของความสามารถ
ทางเทคนิคในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนมีความรู้ทางด้านภาษาที่ 2 เป็นอย่างดี (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ) 
เพื่อสามารถท�างานในโครงการที่เป็นงานอินเตอร์หรือเป็นนักลงทุนต่างชาติได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แสวงหาและสร้างพันธมิตรคู่
ค้าไว้เพื่อรองรับงานดังกล่าวด้วย 

4. รายได ้
บริษัทฯ ยังคงที่จะยึดแนวทางในการเติบโตด้วยการรับงานในภาครัฐ เพื่อให้รองรับกับสถานะทางการตลาดโดยในปี 2561 
จะถือเป็นปีที่มีการขยายตัวในงานภาครัฐอย่างเต็มที่ผ่านโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะ
เดียวกันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในงานเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการรับงานกับพันธมิตรคู่ค้าเดิม พันธมิตรใหม่และนักลงทุน
ต่างชาติ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความมั่นใจในการลงทุนโครงการใหม่ในภาคเอกชนที่เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นจากการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561 ให้มีการ
เติบโตร้อยละ 20 จากปีก่อน ประกอบด้วยการเติบโตจากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักร้อยละ 10 
ส่วนอีกร้อยละ 10 ที่เหลือจะเป็นการเติบโตจากธุรกิจของบริษัทย่อยได้แก่ งานออกแบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ
พลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ

 ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บริษัทฯมีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการท�างานและการค�านึงถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม�า่เสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย



โครงสร้างรายได้

2558 2559 2560

ประเภทรายได้ (แบ่งตามลักษณะโครงการ) ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

รายได้จากการบริการ  234.22 98.03%  306.92 96.18%  388.95 98.21%

รายได้จากการควบคุมงาน  219.13 93.56%  301.68 98.29%  373.47 96.02%

อาคารส�านักงาน  22.73 10.37%  24.72 8.19%  27.10 7.26%

ห้างสรรพสินค้า  69.10 31.53%  93.70 31.06%  101.64 27.22%

อาคารที่พักอาศัย  61.73 28.17%  85.27 28.27%  101.23 27.11%

อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) *  17.95 8.19%  6.95 2.30%  9.58 2.57%

โรงแรม  4.19 1.91%  12.68 4.20%  4.93 1.32%

โรงพยาบาล  11.22 5.12%  19.39 6.43%  17.65 4.73%

โรงงาน  -   0.00%  2.41 0.80%  15.92 4.26%

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  19.14 8.73%  42.62 14.13%  80.43 21.54%

อื่น ๆ **  13.07 5.96%  13.94 4.62%  14.99 4.01%

รายได้จากการออกแบบ  2.99 1.28%  5.24 1.71%  12.97 3.33%

รายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ต  12.10 5.17%  -   0.00%  2.51 0.65%

รายได้จากการขาย  -    -    -    -   

รายได้อื่น  4.71 1.97%  12.18 3.82%  7.08 1.79%

รวม 238.93 100.00% 319.10 100.00% 396.03 100.00%

1. * อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) : ห้างสรรพสินค้า  อาคารส�านักงาน  โรงแรม
2. ** อื่นๆ : ศูนย์กระจายสินค้า/ Data Center / โรงงานอุตสาหกรรม / วัด / โชว์รูม

88  รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)



ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนิน
ธุรกิจ จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักคือ จัดท�าแผนความ
เสี่ยง ติดตามก�ากับดูแล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถ
สรุปประเด็นความเสี่ยงหลัก ในส่วนของบริษัทฯ ได้ 5 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความ
เสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับความต้องการ และความเสี่ยงด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชั่น และความเสี่ยงหลักในส่วนของบริษัทย่อย (PIC) อีก 2 ด้าน คือ ความเสี่ยงในการหารายได้ ความเสี่ยงจากการท�างานที่ผลงาน
ของ PIC ที่ออกมายังอยู่ในสังคมเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ  
(การแข่งขันเชิงราคา) จากการที่ธุรกิจ
การให้บริการงานบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในการเริ่มต้น
กิจการไม่สูงมาก ท�าให้มีผู้ประกอบการราย
ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ง่าย อีกทั้งผู้ประกอบ
การรายเดิมมีการขยายตัวเพื่อรองรับโอกาส
ในการรับงานให้มากขึ้น ท�าให้มีต้นทุนใน
การด�าเนินการสูงขึ้น ท�าให้สภาวะตลาดมี
ภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง และเริ่มมี
การแข่งขันทางราคามากขึ้น

  อย่างไรก็ตาม แม้การแข่งขันที่รุนแรง
จะท�าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และ
บริษัทฯ มีแรงกดดันมากขึ้นในการก�าหนด
ราคา แต่ชื่อเสียง ประสบการณ์ และการ
ยอมรับในทีมงานของผู้ประกอบการยังคง
เป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าค�านึงในการเลือก
ผู้บริหารและควบคุมการก่อสร้าง ท�าให้
บริษัทฯ ยังคงรับความเสี่ยงในด้านนี้ได้

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยง
ที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทาง
ธุรกิจ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความได้
เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจให้เป็นรูป
ธรรมและจับต้องได้มากขึ้น เช่นการผลิต
และพัฒนาโปรแกรม ProjectLive ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้
ส�าหรับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยได้น�ามาใช้กับโครงการต่างๆที่อยู่ใน
การดูแลของบริษัทฯแล้ว อีกทั้งบริษัทฯยัง
ด�าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท�างานของบริษัทฯ ให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้บริษัทฯยังคง
สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ
ให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
แนะน�าลูกค้าให้กับรายอื่นๆ อีกด้วย 

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ  

2.1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
และการขาดแคลนบุคลากรในต�าแหน่ง
ที่ส�าคัญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงาน
บริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่
ส�าคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นการสร้างความ
ต่อเนื่องในการรักษา และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้ง
ในแง่ของการคัดเลือกพนักงานใหม่ การ
พัฒนาพนักงานเดิม และการพัฒนาผู้บริหาร
รุ่นใหม่ๆ ขึ้นมารับช่วงต่องานจากผู้บริหาร
รุ่นเก่า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของ 
บริษัทฯ ส�าหรับความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มี
ปัจจัยหลักจากการเติบโตของธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท�าให้เกิดการแข่งขันอย่างยิ่งในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถ 

  บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันความ
เสี่ยงทางด้านนี้ โดยการก�าหนดนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ตาม
สายอาชีพและความต้องการทรัพยากร
บุคคลที่เกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ผ่านการวางแผนทรัพยากร
บุคคลที่มีการติดตามต่อเนื่องทุกเดือน และ
ผ่านแผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อ
เนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีความพยายามใน
การเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับ
ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นขวัญ
และก�าลังใจในการท�างานและป้องการการ
สูญเสียบุคลากรที่ส�าคัญของบริษัทฯ
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3. ความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตรงกับความต้องการ  
 
บริษัทฯ มีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดย
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น การประกาศรับสมัครงานตามเว็บไซต์
จัดหางาน การส่งประกาศรับสมัครงาน ตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้
ลงรับสมัครต�าแหน่งงานใน JOBBKK 25 ต�าแหน่ง 
และสามารถ Online ต�าแหน่งทุกวันเพื่อเก็บ
ประวัติของผู้ที่สมัครเข้ามาใน JOBBKK ในส่วน
มหาวิทยาลัย ได้ส่งจดหมายเรียนคณบดี ส�าหรับ
การประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อเจาะตลาด
วิศวกร ภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

4. ความเสี่ยงด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
จากการที่บริษัทฯ ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ขึ้นมาภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่าง
โดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งเริ่มคิดค้นมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
นั้น บริษัทฯ พบว่าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มี
ความเสี่ยงจากการถูกดัดแปลง ลอกเลียนหรือท�าซ�้า 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนา
นวัตกรรมและความเสี่ยงจากการร่วมมือกับหน่วย
งานภายนอกแล้วไม่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งบริษัทฯ 
มีแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจ�ากัดการเข้าถึง
นวัตกรรมให้เฉพาะกลุ่มพนักงานบริษัทฯ เท่านั้น 
และเลือกร่วมงานกับหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ 
พร้อมกับรับพนักงานประจ�าเพิ่มเติม เพื่อคอยก�ากับ
ดูแลและด�าเนินการอย่างใกล้ชิด

5. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น 
 
ปัจจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นเป็นความโปร่งใส
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีระดับความ
เสี่ยงไม่มากแต่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อชื่อเสียงใน
การด�าเนินการธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องส�าคัญ
อย่างยิ่ง เพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงด้านนี้ให้หมด
ไป บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้พนักงานของบริษัทฯ 
ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ISO 9001:2008 
ควบคู่ไปกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมกับ
ปลูกจิตส�านึกให้พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ช่องทางส�าหรับร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นโดย
สามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง 
ผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th เป็นช่อง
ทางเพิ่มเติม

 ความเสี่ยงในส่วนของบริษัทย่อย (PIC) 

1. ความเสี่ยงในการหารายได ้
บริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยง โดยการเน้นการ
หางานด้าน Media เพิ่มเติมรวมทั้งการเผยแพร่ผล
งานทั้งทางเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งใน
ปี 2560 ได้มีการจัดท�า Video Presentation ให้
กับหน่วยงานภายนอกไป 3 งาน และมีการเผยแพร่
ผลงานในรายการวิทยุช่างมันส์ ผ่านวิทยุครอบครัว
ข่าว 3 และเกร็ดความรู้กับลุงพีผ่านไทยรัฐทีวี 

2. ความเสี่ยงในการที่ผลงานของ PIC ที่ออก
มายังอยู่ในสังคมเฉพาะกลุ่ม 
บริษัทฯ ได้มองเห็นความเสี่ยงในการที่ผลงานที่
ออกมายังอยู่ในสังคมเฉพาะกลุ่ม จึงได้จัดท�าแผน
ลดความเสี่ยง โดยการจ้าง Out Source ออกแบบ
และปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
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ตลาด และภาวะการแข่งขัน

 ธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น มีความเกี่ยวข้องเชื่อม
โยงอย่างใกล้ชิดกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงจ�าเป็นจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในภาพรวม

 ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยเติบโต
โดยรวมประมาณร้อยละ 3.8 ปรับตัวดีข้ึน
อย่างช้าๆ โดยภาคการลงทุนมีการขยายตัว
ร้อยละ 1.1 โดยการลงทุนภาครัฐ ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 0.2 อย่างไรก็ดีการลงทุนภาค
เอกชนในปี 2560 มีการขยายตัวร้อยละ 1.6  
จากรายงานของส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
รายงานว่าใน 9 เดือนแรกของปี 2560 การ
ผลิตสาขาก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9 
โดยการก่อสร้างภาครัฐลดลงร้อยละ 2.2 
และการก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 
1.1

 ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 
มีการชลอตัวลงหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้น
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ซึ่งการชลอ
ของภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมส่งผลกระ
ทบเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
ธรุกจิวศิวกรทีป่รกึษา อย่างไรกด็สีถานการณ์
ทางการเมอืงทีม่เีสถยีรภาพมากขึน้ และแนว
โน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาประเภท
ของที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการเติบโตสูงยังคง
เป็นคอนโดมเินยีมและเป็นสดัส่วนทีส่งูกว่าที่
อยู่อาศัยในแนวราบ ซึ่งแนวโน้มในอนาคตก็
จะยงัคงเป็นไปในทศิทางดงักล่าว จากปัจจยั
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบราง
และราคาที่ดินที่สูงข้ึน ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวก
ส�าหรับธรุกจิวศิวกรทีป่รกึษาต่อไปในอนาคต 
ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ยังคง
มีโครงการต่อเนื่องได้แก่อาคารส�านักงาน 
โดยเฉพาะในแนวของระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ส�าหรับในต่าง
จังหวัดยังมีการชะลอตัวจากอุปทานคงค้าง 
ก�าลังซื้อที่ยังอ่อนแอ และการล่าช้าจากการ
พฒันาโครงการทางด้านคมนาคมของรฐั

 ส�าหรับในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
นั้น มีการขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัว
ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการขยาย
ตัวเร่งขึ้นของจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
โดยในปี 2560 มีการขยายตัวร้อยละ 6.1 
และคงขยายตัวต่อเนื่องไปตลอดปี 2561 ส่ง
ผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่จะยังคงขยาย
สาขาเพือ่ใหค้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั

และรองรับอุปสงค์ที่มีมากขึ้นจากสาเหตุดัง
กล่าวข้างต้น 

 ในปี 2560 และต่อเนื่องไปใน
ปี 2561 มีอุตสาหกรรมหน่ึงที่ยังคงมีการ
เติบโตสูงคือ โรงพยาบาลและสถานบริการ
ด้านสุขภาพ ซ่ึงคาดว่าจะยังคงมีความ
ต้องการพัฒนาส่ิงปลูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมใน
อุตสาหกรรมนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยะ ทั้งใน
ระดับประเทศและในภูมิภาค

 ส�าหรับการก่อสร้างในภาครัฐ ซึ่ง
มีการชลอตวัในปี 2560 แต่จากนโยบายการ
เร่งจ่ายเงินงบประมาณและแผนการกระตุ้น
การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อ
เนื่องไปในปี 2561 โดยเฉพาะการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานซ่ึงเป็นโครงการขนาด
ใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้
ภายในปี 2561 จากการให้ข่าวของทางภาค
รัฐ จะเห็นได้ว่าโครงการขนาดใหญ่จะเป็น
นโยบายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
ภาครัฐ โดยมีโครงการเป็นจ�านวนมากกว่า 
20 โครงการ ทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นเป็นโครงข่ายรถไฟระหว่างเมอืง 
โครงการคมนาคมทางบกอื่นๆ เช่น ทางด่วน
และทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง โครงการ
รถไฟฟ้า โครงการขนส่งทางน�า้ และโครงการ
ขนส่งทางอากาศ ทั้งน้ียังมีโครงการพัฒนา
อื่นๆ ท่ีน่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ
วิศวกรที่ปรึกษา เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เป็นต้น

 อย่างไรก็ดี โครงการภาครัฐดัง
กล่าว อาจมคีวามเสีย่งจากความล่าช้าในการ
ด�าเนินงาน รวมทั้งความชดัเจนในด้านความ
ร่วมมือกับเอกชน และปัจจัยทางการร่วม 
ทุนอื่นๆ รวมทั้งการเวนคืนต่างๆ ที่จ�าเป็น 
ดงันัน้ การขยายของงานทางภาครฐัดงักล่าว
จึงเป็นโอกาสมหาศาลส�าหรับธุรกิจวิศวกร
ท่ีปรึกษาที่มาพร้อมกับความเส่ียงที่จะต้อง
พิจารณาอย่างระมัดระวัง

 ส� า ห รั บ อี กป ั จ จั ย หนึ่ ง ที่ เ ริ่ ม
เห็นผลกระทบแล ้วคือการเติบโตของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นอานิสงค์มาจาก
การลงทุนใน AEC คือ โครงการก่อสร้างที่
เกดิจากนกัลงทนุไทยไปลงทนุในต่างประเทศ 

และโครงการที่ต่างชาติเข้ามาหาโอกาสใน
การลงทุนในไทย การลงทุนใน AEC นี้ได้
เริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2558 ทั้งในต่าง
ประเทศและบริเวณชายขอบของประเทศ
ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญต่างๆ ทางธุรกิจ 
คาดว่าน่าจะมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นได้
เพิ่มเติมที่เป็นผลมาจาก AEC ต่อเนื่องไปใน
ปี 2561

 โดยรวมคาดว ่า สถานการณ์
ทางธุรกิจของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง น่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ใน
ปี 2561 โดยมีปัจจัยที่ดีขึ้นจากเสถียรภาพ
ทางการเมือง การลงทุนภาครัฐ ความมั่นใจ
ทีเ่พิม่ขึน้ในภาคเอกชน สมดลุทีด่ขีึน้ของภาค
อสังหาริมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยที่ต�่า และ
ราคาวสัดกุ่อสร้างทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ แต่อย่างไร
ก็ดี สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจยังอยู่
ในเกณฑ์ที่สูงโดยยังมีการแข่งขันทางราคา
ให้เห็นอยู่บ้าง รวมทั้งมีความกดดันจากการ
ขาดแคลนบุคลากรที่จ�าเป็นในการขยาย
งานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความ
ซบัซ้อนของงานมากขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจ
วิศวกรที่ปรึกษา

 ทั้งน้ี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) หรอื PPS จะด�าเนนิ
ธรุกจิอย่างรอบคอบเพือ่ให้สามารถเตบิโตได้
อย่างยั่งยืน โดยติดตามสถานการณ์ทางการ
ตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างทันการณ์
เพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งป้องกัน
และบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินการทาง
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560  มีดังต่อไปนี้

ล�าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1 นายประสงค์  ธาราไชย 96,456,312 13.003

2 นายพงศ์ธร  ธาราไชย 93,102,360 12.550

3 นายธีรธร  ธาราไชย 84,174,912 11.347

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 43,614,701 5.879

5 นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล 28,500,000 3.842

6 นายทักษิณ ตันติไพจิตร 22,649,204 3.053

7 NOMURA CUSTODY NOMINEES LTD 17,458,700 2.353

8 นายชาย มโนภาส 16,000,000 2.157

9 นายดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์ 12,358,300 1.666

10 นายธัช ธงภักดิ์ 12,272,219 1.654

11 นางเรวดี  ธาราไชย 12,096,000 1.631

12 นางสาวสุปราณี เย็นสุข 11,919,000 1.607

13 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 8,342,600 1.125

14 นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ 8,238,131 1.111

15 นายภูวเดช สวัสดี 6,639,000 0.895

16 นายเชษฐ เหมือนส้ม 5,355,000 0.722

17 ทพ.นรันทร์ จิวังกรู 4,098,400 0.552

18 นายพรชัย ศรีเจริญล�า่ซ�า 4,000,000 0.539

19 นายสุรศักดิ์ บุญเพิ่ม 3,900,000 0.526

20 นางสาวอัญชนา พินิจกุศลจิต 3,840,000 0.518

21 ผู้ถือหุ้นอื่น 246,809,780 33.16

ยอดรวมทุนช�าระแล้ว 741,824,619 100.000

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 723,247,905 97.50

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 18,576,714 2.50

หมายเหตุ
1. ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว 
โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�านวนร้อยละ 2.5

2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ณ วันที่ 29/12/2560 มีจ�านวน 20 ราย
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โครงสร้างการจัดการ

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 ชุด และคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
7. คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน
8. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)
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คณะกรรมการบริษัท

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

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

1 นายประสงค์  ธาราไชย ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

รับต�าแหน่ง 22 เม.ย.59
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3

2 นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

รับต�าแหน่ง 22 เม.ย.59
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2

3 นายพงศ์ธร  ธาราไชย กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

รับต�าแหน่ง 27 เม.ย.60
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3

4 นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รับต�าแหน่ง 24 เม.ย.58
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1

5 พล.ต.ท.นพ. นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รับต�าแหน่ง 24 เม.ย. 58
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2

6 นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รับต�าแหน่ง 27 เม.ย.60
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3

7 นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รับต�าแหน่ง 27 เม.ย.60
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3

 โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร  ธาราไชย หรือ นายธัช  ธงภักดิ์, เป็นผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
ส�าคัญของบริษัท
  
 ข้อจ�ากัดอ�านาจของกรรมการ : - ไม่มี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่น ๆ ก�าหนด เป็นต้น  

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

และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่ง
กรรมการ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ

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

อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

6. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจผูกพันบริษัท
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดัง

กล่าวมีอ�านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

8. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ

9. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

 
 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบ
อ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ส�าหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

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

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

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

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. จัดท�าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษา
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัด
ท�าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
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 การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถ
เรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(1)   การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2)   งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตาม    

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

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

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระท�าการใดอันเป็นการขัดหรือ
แย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท�าภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

(1)   การตัดสินใจได้กระท�าไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น    
  ส�าคัญ

(2)   การตัดสินใจได้กระท�าบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3)   การตัดสินใจได้กระท�าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit  Committee)

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

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

2 นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3 นายคเชนทร์ เบญจกุล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 หมายเหตุ :
1. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 
2. นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ส�าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การท�างาน

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. นายอนุพันธ์ วนานุกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับ

ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยว
กับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยค�านึง
ถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

(ก)   ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
  ถึงความถูกต้อง  ครบถ้วน และเชื่อถือได้

(ข)   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ค)   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ง)   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(จ)   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)   จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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(ช)   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ)   รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ 

  หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 

ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก ่
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
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คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นางสาววรภรณ์  พุกภิญโญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 หมายเหตุ  1. ล�าดับที่ 1 และ 2   เป็นกรรมการอิสระ
   2. นางสาววรภรณ์  พุกภิญโญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา

1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
การชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท / กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าต�าแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

2. ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

3. ด�าเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
จะมารับต�าแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

4. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม 

2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

3. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องน�าบรรจุเข้า
เป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 

4. พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและ
พนักงาน (ถ้ามี) 

5. ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 เพื่อให้การปฎิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนด�าเนินการ ดังนี้

1. ในการปฎิบัติตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอก
ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายพงศ์ธร  ธาราไชย ประธานกรรมการ

2 นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ กรรมการ

3 นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ กรรมการ

4 นางวณิชธนันท์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ กรรมการ

5 นางสาวรุ่งนภา  ศรีช่วย กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล (CG)
1. ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึง พิจารณา ให้ความเห็นชอบนโยบายต่อ

ต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรม
องค์กร และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าในเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ ให้เกิดความเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และ

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ หรือการกระท�าอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จ
จริงตามที่ได้รับแจ้ง หากพบว่ามีการกระท�าผิดจริง จะด�าเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
บริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

6. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)
1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 
2. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปีส�าหรับการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท
4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลส�าเร็จรวมทั้งคุณภาพ

ของโครงการ
5. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) 

ของบริษัทฯ
6. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหาร 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายประสงค์   ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

2 นายพงศ์ธร   ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร

3 นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหาร

4 นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการบริหาร

5 นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหาร

6 นายนพรัตน์  นรินทร์ กรรมการบริหาร

7 นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหาร

 โดยมี นางสาวอังศุพันธ์ ทองประภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 หมายเหตุ  

1. แต่งตั้ง นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

2. แต่งตั้ง ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO)  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้ง ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการบริหาร ให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร  
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

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

ประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการช�าระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพื่อการด�าเนินงานต่าง ๆ ภายใต้วงเงินที่
ก�าหนดไว้ตามตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ 

5. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่า
จ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้
จัดการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

6. ก�ากับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนกระท�าการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามี

การทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส�าคัญ

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�าหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องด�าเนินการตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายกมล  วิริยโชค ประธานกรรมการ

2 นายพงศ์ธร  ธาราไชย กรรมการ

3 นายโอภาส  สกุลศิริกมล กรรมการ

4 นายพันธ์ประจักษ์  ทานสุทัศน์ กรรมการ

5 นางสาววรภรณ์   พุกภิญโญ กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�ากับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจ�าปี
2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท 

 สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของส�านักงานใหญ่และส่วนงานโครงการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้
ทุกไตรมาส
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560  
 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายเอกกมล  เลิศชุนหะเกียรติ ประธานกรรมการ

2 นายดิษฐา  นนทิวรวงษ์ กรรมการ

3 นายฐกร  ศิระวุฒิพร กรรมการ

4 นายพันธ์ประจักษ์  ทานสุทัศน์ กรรมการ

5 นายปรัญญา  เกมาหะยุง กรรมการ

6 นายวีระ  เย็นปรีชา กรรมการ

7 นางสาวสราพร  เลิศล�้า กรรมการ

 โดยมี นางสาวสุรีย์ ทองสมาน และนางสาวธัญวรรณ วงศ์กุณา เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน

 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO)
1. รับผิดชอบในการบริหารคุณภาพ ก�ากับดูแลให้ระบบคุณภาพของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. รับนโยบายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบคุณภาพที่ตั้งไว้
3. เสนอความต้องการทางด้านทรัพยากรและบุคลากรที่จะต้องใช้ให้เพียงพอเพื่อการพัฒนาระบบการท�างาน
4. จัดท�าเอกสารระบบคุณภาพ เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และธ�ารงรักษาไว้ซึ่งนโยบายคุณภาพ เป้าหมาย

คุณภาพ คู่มือคุณภาพและเอกสารระบบคุณภาพ
5. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในระบบคุณภาพและปรับปรุงระบบคุณภาพให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ 
6. ประชุมทวนสอบกระบวนการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพของบริษัทฯ ยังคงมีความเหมาะสม และ

ยังมีประสิทธิผลในการตอบสนองข้อก�าหนดของมาตรฐาน

 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านพัฒนาองค์กร (ORD)
1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลปัญหาขององค์กร ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
2. ศึกษาและก�าหนดมาตรการทางปฏิบัติในการแก้ไขหรือลดผลกระทบของปัญหาต่อการบริหารงานขององค์กรภายใต้

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหาร
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และการประสาน

งานภายในองค์กรที่ดีขึ้น
4. ติดตามและประเมินกระบวนการด�าเนินงาน เพื่อปรับกลยุทธ์การด�าเนินงานและโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม และมี

ประสิทธิผล
5. ปรับใช้ระบบคุณภาพให้ทั่วทั้งองค์กร โดยประสานงานให้หน่วยงานปฏิบัติตามขอบเขตระบบคุณภาพที่ขอรับรอง รวมถึง

การติดตาม รวมรวม ผลการด�าเนินงานตาม KPI
6. ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่ปรับใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง
7. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ กระบวนการ และเครื่องมือเพื่อให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
8. พัฒนา ด�าเนินการและเผยแพร่ฐานข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร
9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) 

 ในปี 2560 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  มีดัง
ต่อไปนี้

1. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ

2 นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการ

3 นายธีรธร  ธาราไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร

4 นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

5 นายนพรัตน์  นรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

6 นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

2. ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายพงศ์ธร  ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

2 นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ

3 นายธีรธร  ธาราไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร

4 นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

5 นายนพรัตน์  นรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

6 นางสาววรภรณ์  พุกภิญโญ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (CEO)

1. มีอ�านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
ก�าหนดไว้ และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามล�าดับ

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีที่ฝ่ายบริหารจัดท�าเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
ควบคุมการใช้จ่ายประจ�าปีของแต่ละหน่วยงาน

3. พิจารณาประเมินการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือ
ภายนอกบริษัทฯ

4. มีอ�านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

5. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่ก�าหนดไว้ตามตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศใว้

6. พิจารณาการน�าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน�า
เสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

7. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติ

8. ด�าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
9. ควบคุม ดูแล และติดตามการด�าเนินงานของกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ 

 ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารจะอยู่ใต้การบังคับบัญชาและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและให้ประธานกรรมการบริหาร
ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้

 อนึ่ง การด�าเนินการใดๆ ของประธานกรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด�าเนินการที่ท�าให้ประธานกรรมการบริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้

 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารได้ตามที่จ�าเป็นหรือ
เห็นสมควร

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอ�านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
ก�าหนดไว้ และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามล�าดับ

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีที่ฝ่ายบริหารจัดท�าเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
ควบคุมการใช้จ่ายประจ�าปีของแต่ละหน่วยงาน

3. พิจารณาประเมินการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�า่เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือ
ภายนอกบริษัทฯ

4. มีอ�านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

5. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่ก�าหนดไว้ตามตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศ 

6. พิจารณาการน�าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน�า
เสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

7. ด�าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่ประธานกรรมการบริหารก�าหนดไว้

 อนึ่ง การด�าเนินการใดๆ ของกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด�าเนินการ ที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาอนุมัติไว้
 
 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2560 
          (1 มกราคม 2560- 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อ

คณะกรรมการ
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รง
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แห
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ระ
หว

่าง
ปี

1. นายประสงค์ ธาราไชย ü ü

2. นายธัช ธงภักดิ์ ü ü

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย ü ü ü ü

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

5. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ ü ü ü ü

6. นายคเชนทร์ เบญจกุล ü ü ü

7. นายธีรธร ธาราไชย ü ü

8. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก ü

9. นายนพรัตน์ นรินทร์ ü

10. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ü

11. นายโอภาส สกุลศิริกมล ü

12. นายกมล วิริยโชติ ü

13. นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ ü ü

14. นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ   ü ü ü

15. นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ü

16. นายพันธ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์ ü ü ü

17. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย ü

18. นายดิษฐา นนทิวรวงษ์ ü ü

19. นายฐกร  ศิระวุฒิพร ü ü

20. นายปรัญญา เกมาหะยุง ü ü

21. นายวีระ เย็นปรีชา ü ü

22. นางสาวสราพร เลิศล�้า ü ü

 หมายเหตุ
1. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่  1 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท ครั้งที่ 4/2559 
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 

 กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 
1. นายประสงค์ ธาราไชย หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
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สรุปตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไป

ต�าแหน่ง

อ�านาจอนุมัติ (บาทต่อรายการ)

การท�าข้อตกลงรับงานบริการ เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท เกินกว่า 20,000,000

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

ประธานกรรมการบริหาร(CEO) 2,000,000 – 50,000,000 ไม่เกิน 2,000,000 100,000 – 2,000,000

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

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

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายการเงินและธุรการ --- --- 20,000 – 100,000

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ --- --- 20,000

 หมายเหตุ : ตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560
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การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ�านวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ�านวน
กรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่
ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกครั้ง 
กรรมการที่จะออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน  มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อ
บังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

9. คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการ
หรือไม่ก็ได้

10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท�าหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือ
ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องท�าหน้าที่พิจารณาทบทวนโครงสร้าง 
ตลอดจนทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อก�าหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 
ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความต้องการของ 
บริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

 โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�าหนดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ของบริษัทฯที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน 
ต้องไม่มีประวัติกระท�าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อน
วันยื่นค�าขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็น
บุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ค�าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัทให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 
โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการด�ารง
ต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว   

หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุด
เดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตาม
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่
สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะ
กรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ)

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุม โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
เป็นส่วนใหญ่ 

2. จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับ
เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร (ฉบับเดิม) : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และมีผลบังคับจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการบริหารมีจ�านวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต�าแหน่งต่อ
ไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยต�าแหน่ง ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ
2. รองกรรมการผู้จัดการ
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 ทั้งนี้ ก�าหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรไม่เกินจ�านวน 2 คน โดยกรรมการ
บริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี 

 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร (ฉบับปัจจุบัน) : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต�าแหน่งต่อไปนี้ ให้เป็นกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ โดยต�าแหน่ง ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
2. กรรมการผู้จัดการ (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน))
3. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
4. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
5. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO)
6. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
7. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะ

กรรมการบริหาร
 
 ทั้งนี้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มาจากการ
แต่งตั้งมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายบัญชีหรือการเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ  1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ 
2 ปีและด�ารงต�าแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 
คนโดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง
วาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการพัฒนาระบบการท�างาน

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน โดย
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศเวลาให้การบริหารและการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาระบบ
การท�างาน

องค์ประกอบและการสรรหาประธานกรรมการบริหาร (CEO)

 ประธานกรรมการบริหาร (CEO) มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการ
บริหารขณะที่ท�าการคัดเลือก เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร (CEO)

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการผู้จัดการ

 กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะ
ที่ท�าการคัดเลือกเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี
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สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ (จ�านวนครั้ง)

          ( 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2560 )
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1. นายประสงค์ ธาราไชย 6/6 10/10

2. นายธัช ธงภักดิ์ 6/6 12/12

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย 6/6 2/2 11/12 4/4

4. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ 6/6 4/4

5. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ 6/6 4/4 3/3 1/2

6. นายคเชนทร์ เบญจกุล 6/6 4/4 3/3

7. นายธีรธร ธาราไชย 6/6 11/12

8. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก 12/12

9. นายนพรัตน์ นรินทร์ 11/12

10. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ 12/12

11. นายโอภาส สกุลศิริกมล 2/4

12. นายกมล วิริยโชติ 4/4

13. นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ 3/3 4/4

14. นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ   2/2 3/3

15. นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ 2/2

16. นายพันธ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์ 3/4 3/3

17. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย 2/2

18. นายดิษฐา นนทิวรวงษ์ 3/3

19. นายฐกร  ศิระวุฒิพร 3/3

20. นายปรัญญา เกมาหะยุง 3/3

21. นายวีระ เย็นปรีชา 3/3

22. นางสาวสราพร เลิศล�า้ 3/3

 หมายเหตุ
1. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก เข้าเป็นกรรมการบริหาร  

เมื่อวันที่  1 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2559 
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

 กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี
1. นายประสงค์ ธาราไชย หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560



ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเปรียบเทียบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการต่างๆ ระหว่างปี 2558 ถึง 2560 

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ(กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ได้ก�าหนด
ไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ต้องการไว้ได้  และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

 หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี โดยประกอบด้วย  
(1) ค่าเบี้ยประชุม  
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้
จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจ�านวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นวงเงินเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

 ส�าหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

2560 2559 (ปีที่ผ่านมา)

     คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท

รองประธานกรรมการบริษัท 13,000 บาท 13,000 บาท

กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท

     คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท

     คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 10,000 บาท 10,000 บาท

กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 10,000 บาท 10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนประจ�า เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ 
  -- ไม่มี --
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560
            (หน่วย : บาท)

เบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2560
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รวม

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร

90,000 - - - 180,000 270,000

2. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการ,
กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้จัดการ

60,000 - - - 180,000 240,000

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

60,000 - - - 180,000 240,000

4. นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการ,
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
และธุรการ

60,000 - - - 180,000 240,000

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

60,000 60,000 - - 220,000 340,000

6. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

60,000 40,000 30,000 10,000 200,000 340,000

7. นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

60,000 40,000 30,000 - 200,000 330,000

รวม 450,000 140,000 60,000 10,000 1,340,000 2,000,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร และเปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างปี 2558 ถึง 2560

 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียง
พอที่จะดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ส�าหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อ�านวยการโครงการ จะได้รับค่า
ตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในต�าแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ/1 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) 7 25.44 7 24.17 7 28.64

รวม 7 25.44 7 24.17 7 28.64

 หมายเหตุ :-  ในปี 2560 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่น�าเสนอประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของ   
   ก.ล.ต.จ�านวน 6 ท่าน และรวมค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ 
ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

ล�าดับ คณะกรรมการบริษัท

ลักษณะ
การถือครอง

หุ้น ต�าแหน่ง

การถือครองหุ้น
สามัญ ณ วันสิ้น

ปี 2559
(30 ธันวาคม 2559)

การถือครองหุ้น
สามัญ ณ วันสิ้น

ปี 2560
(29 ธันวาคม 2560) เพิ่ม (ลด)

1. นายประสงค์   ธาราไชย ทางตรง ประธานกรรมการ 62,893,560 96,456,312 33,562,752

ทางอ้อม 
(ภรรยา) 10,080,000 12,096,000 2,016,000

2. นายธัช  ธงภักดิ์ ทางตรง กรรมการ/ผู้บริหาร 6,851,875 12,272,219 5,420,344

3. นายพงศ์ธร  ธาราไชย ทางตรง กรรมการ/ผู้บริหาร 65,358,235 93,102,360 27,744,125

4. นายธีรธร  ธาราไชย ทางตรง ผู้บริหาร 60,131,875 84,174,912 24,043,037

5.
พล.ต.ท.นพ.  นุกูล เจียม
อนุกูลกิจ - กรรมการอิสระ - - -

6. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ - กรรมการอิสระ - - -

7 นายคเชนทร์  เบญจกุล - กรรมการอิสระ - - -

8. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก ทางตรง ผู้บริหาร 54,948 82,638 27,690

9. นายนพรัตน์  นรินทร์ ทางตรง ผู้บริหาร 131,875 170,714 38,839

10. นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ ทางตรง ผู้บริหาร 131,875 158,250 26,375
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PPS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
ที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการด�าเนินธุรกิจและผลประกอบการของ
งบริษัทฯ แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของ 
บริษัทฯ อย่างมีสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัตรงจดุนีอ้ย่างยิง่ยวด จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อ
สังคม(Corporate Governance and CSR Committee) ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อาทิ สอบ
ทานนโยบาย ก�าหนดกลยทุธ์ แผนการด�าเนนิงานและงบประมาณด้านความรบัผดิชอบต่อสังคม รวมทัง้ตดิตามผลการด�าเนนิงาน เพือ่รายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอีกด้วย
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการด�าเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 10 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  การก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญ และมีความมุ่งหวัง ที่จะยกระดับการก�ากับดูแล
กิจการไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงาน
และก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  ได้พัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการของบ
ริษัทฯ ดังนี้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 3  
“การต่อต้านการทุจริต”)
1.1 จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติ

ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
1.2 ปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น(Anti-Corruption Policy) 

โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบ
ริษัทฯ(Whistleblower Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ โดยได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560 ) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2560  ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของ 
บริษัทฯ

4. บริษัทฯ ได้รับผลส�ารวจโครงการ CGR ประจ�าปี 2560  CG Scoring ระดับ 5 ดาว 
5. ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 ในงาน SET Sustainability Award 2017 จัดโดย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6. ได้รับรางวัล Rising Star ในงาน SET Sustainability Awards 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
7. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
8. ได้รับรางวัล Best CEO Awards (CEO of company listed on mai) ในงาน SET  Awards 2017 จัดโดย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รางวัล Best Company Performance Awards Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017 จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. รางวัล Outstanding Company Performance Awards Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017  

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. CEO of Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น พ.ศ. 2560 จากสภาวิศวกร

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการครอบคลุมเนื้อหา  5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  หมวดบทบาทของผู้
มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความ

ส�าคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย
ความเป็นธรรม ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาค
กันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิใน
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็น
กรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและ
ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับเงินปันผลสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงได้อย่างเต็มที่

 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายก�าหนด เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1  การประชุมผู้ถือหุ้น
 ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2560 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 
ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ  10240 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัด
ท�าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด
และเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่
อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และท�าการโฆษณาค�า
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  3 วัน ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตาม
ที่กฎหมายก�าหนด   ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายในการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 
วัน รวมทั้งน�าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่ง

เสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความส�าคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบ
อ�านาจให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ด�าเนินการ
จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม  
จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวัน
เวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม  
การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิด
เผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งค�าถามอย่าง
เท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะ
กรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธาน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้า
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

 ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความ
สะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถานที่
ประชุม ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  และได้เตรียมความพร้อมเพื่อ
ให้การประชุมด�าเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดเตรียมสถานที่ให้ง่ายต่อการติดต่อ มีพนักงานต้อนรับคอยให้การ
ดูแล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจ�านวนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้
ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่ม
การประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบ
ถ้วนตามวาระ 

 เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เริ่ม
ขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าประจ�าที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึง
ส�านักงานกฎหมายเทพ จ�ากัด ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะ
เป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไป
อย่างถูกต้องตามบทกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจาก
นี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะ
กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อคอยตอบ
ค�าถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้ง
ด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึง
สิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การด�าเนินการประชุม สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งค�าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบ
ว่าการประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.  การก�ากับดูแลกิจการ
2.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3.  การต่อต้านการทุจริต
4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
5.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7.  การร่วมพัฒนาชุมชุนและสังคม
8.  การจัดการสิ่งแวดล้อม
9.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
10. การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน
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 ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ด�าเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้ก�าหนดเวลา
ในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้
ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ตน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม  
การร่วมอภิปราย โดยบริษัทฯ จะให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม
และตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมขอ
งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการ
ประชุมพร้อมทั้งค�าถามและค�าตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้
ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งยังจัดให้มี
การบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

 หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้ง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ เปิดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ ได้จัด
ท�าบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง 
ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้ง
คะแนนนับทุกๆวาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
จัดส่งรายงานประจ�าปีพร้อมกับส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน
ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และ
ส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล 
การจัดสรรก�าไร และการจ่ายเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ�ากัด ส�าหรับงบดุลนั้นบริษัทฯ จะโฆษณาให้ประชาชน
ทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับ
แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญ
หรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1.2  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหาร
และพนักงาน ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความส�านึกในหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อท�าให้ผู้ถือหุ้น
มีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการด�าเนินการใดๆ 
กระท�าด้วยความเป็นธรรม และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

 นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแล
รักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อ
เสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่
ส�าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ  การจัดสรรก�าไร และการจ่ายเงินปันผล 

รวมถึงการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง 
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การก�าหนดค่า
ตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี และต้องน�าเสนอนโยบายในการ
ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้นด้วย  

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
(Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่าง
เท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้ก�าหนด
แนวทางในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ได้เป็นการล่วงหน้า โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าว
แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดแจ้ง  
ในการที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอ
วาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
สามารถกระท�าผ่านทาง www.pps.co.th ในระหว่างวันที่ 27 
ตุลาคม 2560 – 30  ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
วาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามา

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ 
ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตาม
ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การ
ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้ง
รูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียง
แทนตนได้  ส�าหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น
มาลงคะแนนเสียงแทนแต่มิได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นั้นเอง 

 วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือก
ตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
จ�านวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนิน
การตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้า

ร่วมการประชุม โดยกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 7 คน จากจ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�านวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับขอ
งบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงที่ก�าหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ท�าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียม
บัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ ส�าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่ง
ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 การประชุมได้ด�าเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ
ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดย
ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทันที ทั้งนี้
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าท�าหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับคะแนน
จึงเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานส�าหรับการตรวจสอบในภายหลัง 
รวมถึงได้บันทึกมติที่ประชุมทั้งจ�านวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงได้
บันทึกค�าถาม ค�าชี้แจงและความเห็นของที่ประชุมไว้

 
 หลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th และจัดเก็บรายงานการ

ประชุมไว้ ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

 ส�าหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและน�าไปบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้
เปิดเผยในหัวข้อการก�ากับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2560 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มี
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยา
บรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงด�าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2560 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระ
ท�ารายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หมวดที่ 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders)

 ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการท�างานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ระมัดระวัง
และพยายามรกัษาความเป็นธรรมให้กบัทกุฝ่าย โดยปฏบิตัติามบทกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดัเพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี

3.1  การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

 บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม 
ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและวางแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายได้ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และแบ่งปันผลก�าไรให้
ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งน�าเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน 

2. พนักงาน  บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และ
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ 
ก�ากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท�างาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 5 การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม หน้า 135-137)
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3. ลูกค้า  บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า 
โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ย 80%  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 215 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค หน้า 137) 

4. คู่ค้า การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและยึดมั่น
ตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 
133 )  

5. คู่แข่ง  บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่งทางการค้า 
การแข่งขันจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.1 การแข่งขันที่เป็น
ธรรม หน้า 133 ) 

6. เจ้าหนี ้บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ 
(รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 133 )  

7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ ์บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล
อื่น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น หน้า 134 ) 

8. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฎใน
หัวข้อที่ 4 การเคารพสิทธิมนุษยชน หน้า 135 ) 

9. สังคม  บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 7 
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 137-139 ) 

10. ชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 137-139 ) 

11. ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 8 การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ หน้า 139-140 )

 3.2  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  3.2.1  ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการ
รับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

 ส�าหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบ
ของบริษัทฯ
  3.2.2  กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหาพนักงานภายในองค์กร ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทาง E-mail : cgcommittee@pps.co.th
  3.2.3  กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหากรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการตรวจ
สอบ ผ่านทาง E-mail : whistleblow@pps.co.th

 3.3  ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
 ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีม่คีวามประสงค์จะตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง (ไม่ผ่านผูบ้รหิารของบรษิทัฯ)สามารถร้องเรยีน ได้ที ่Email: 

whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับ
รายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และท�าการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ  อนึ่ง บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
ปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะน�าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 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�าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน 
เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

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

หมวดที่ 4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บรษิทัฯ ให้ความมัน่ใจต่อนกัลงทนุ โดยการเปิดเผยสารสนเทศทีส่�าคญัของบรษิทัฯ อย่างถกูต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่า
เทียมกนั ท้ังข้อมลูทางการเงินและผลการด�าเนนิงาน ส่วนข้อมลูอ่ืนท่ีเกีย่วข้องได้รบัการดแูลโดยกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั ตลอดจนวธิปีฏบิตัขิอง 
บรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัไม่ให้ความลบัของบรษิทัฯ รัว่ไหลไปยงัคูแ่ข่งทางการค้า ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น�าเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.
or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th 

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ
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 4.1  การรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นใน

รายงานประจ�าปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ จดัการดแูลให้รายงานทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ มคีวามถกูต้องครบถ้วนเป็นจรงิ และมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัเพยีง
พอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได้

 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบซึ่งท�าหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการ
บนัทกึข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วน มกีารปฏบิตังิานตามมาตรฐานและมคีวามสจุรติตามนโยบายทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด และไม่ด�าเนนิการใดอนัเป็นการ
ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนพจิารณาการปฏบิตัติามกฎหมายต่าง ๆ  และระเบยีบของบรษิทัฯ พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส 
และทันเวลา ตามข้อก�าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บรษิทัฯ จะน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้พจิารณาความเหมาะสมและความสมเหตสุมผลก่อนทีจ่ะด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป

 4.2  การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในการท�าหน้าที่พิจารณาและน�า

เสนอนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม
ถงึทกุหน่วยงานในบรษัิทฯ และครอบคลมุปัจจยัความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัวสัิยทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธรุกจิ การเงนิ การผลิต การประเมนิ
ความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ก�าหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และก�าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง
 
 4.3  การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุด้านทัง้ด้านการเงนิ การปฏบิตังิาน การด�าเนนิการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และจัด
ให้มกีลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องรกัษา และดแูลเงนิลงทนุของผูถ้อืหุน้และสินทรพัย์ของบรษิทัฯ อยู่
เสมอ จดัให้มกีารก�าหนดล�าดบัชัน้ของอ�านาจอนมุตัแิละความรบัผิดชอบของผู้บรหิารและพนกังานทีม่กีารตรวจสอบและถ่วงดลุในตวัก�าหนด
ระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการ
บญัช ีจ�ากดั ให้เป็นผูต้รวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานทัง้หน่วย
งานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

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

ครั้ง
2. บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายว่าการท�ารายงานระหว่างกันที่ส�าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

 4.5  การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อบริษัทฯ จะได้ด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการด�าเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 2 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

หมวดที่ 5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ 
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม โดยมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการ
บรษิทัจะเป็นผูก้�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการบรหิารงานของผูบ้รหิารเพือ่ให้ระบบงานต่างๆ ของบรษิทัฯ ด�าเนนิไปตามวตัถปุระสงค์และ
นโยบายของบรษิทัฯ ถกูต้องตามกฎหมายและจรยิธรรม ส่วนผูบ้รหิารมหีน้าทีบ่รหิารธรุกจิเพือ่สร้างผลก�าไร โดยการท�าหน้าท่ีดงักล่าวท้ังคณะ
กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารจะปฏบิตัแิละร่วมกนัรบัผดิชอบต่อทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน เจ้าหนี ้รฐั ลกูค้าและสงัคม

 คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีท่บทวนนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีข้อก�าหนดเกีย่วกบัจริยธรรมธรุกจิและคูม่อืจรรยา
บรรณ (ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
ก่อนน�าไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนบัสนนุ และส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิตัริวมถงึตดิตามการปฏบิตัดิงักล่าว โดยบริษทัฯ ได้จดัให้มหีน่วย
งานก�ากับการปฏิบัติงาน ( COMPLIANCE  UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว  ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ 
และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ในรายงานประจ�าปี 2560 และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้
ประธานกรรมการชดุย่อยเปิดเผยจ�านวนครัง้ของการประชมุ จ�านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมาและความเหน็ต่อ
การท�านหน้าที่ไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย

 บรษิทัฯ ได้เปิดเผยกระบวนการก�าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี 2560 ในหัวข้อเร่ืองค่าตอบแทน
คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจ�านวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฎในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจ�านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฎใน
ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560

 คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของการจดัท�างบการเงนิของ บริษทัฯ ให้มคีวามโปร่งใส 
ถกูต้อง รวมถงึการจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมทัง้สารสนเทศการเงนิทีป่รากฎในรายงาน
ประจ�าปี ซึง่งบการเงนิดงักล่าวจดัตัง้ขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชท่ีีได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
ทีเ่ป็นกรรมการอสิระและไม่เป็นผูบ้รหิาร เป็นผูส้อบทานรายงานทางการเงนิประจ�าไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี ให้มคีวามถกูต้องครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

 ฝ่ายบญัชขีองบรษิทัฯ มหีน้าทีน่�าเสนอข้อมลูรายการทีเ่กีย่วโยงและรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้ถอืปฏบิตัติามพระ
ราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.pps.co.th เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยจัด
พิมพ์ไว้ในรายงานประจ�าปี เป็นประจ�าทุกปี

 การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอ�านาจของประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์  
02-7182785-9 หรือ www.pps.co.th  

 5.1  วาระในการด�ารงต�าแหน่ง
 วาระในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการ
อิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ 
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 5.2  การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมการ และสูง

เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้  และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการชุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม
ขึ้น
 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 เบี้ยประชุม
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

2. ค่าตอบแทนประจ�า เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ  -  ไม่มี

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�าหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการก�าหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงิน
รางวลั และบ�าเหนจ็ รวมทัง้ผลประโยชน์อืน่ใดทีม่ลีกัษณะเป็นเงนิค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบรษิทั โดยการเสนอเรือ่งเพือ่ขอความเห็นจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี  เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

 5.3  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอ�านาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดท�ารายงานเสนอ 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด 

1. คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต�าแหน่งต่อไปนี้ ให้ถือเป็น
กรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยต�าแหน่ง ดังนี้

(1)  ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
(2)  กรรมการผู้จัดการ (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน))
(3)  รองกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
(4)  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
(5)  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO)
(6)  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
(7)  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง โดยได้รับการเสนอชื่อจาก 

  คณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ ก�าหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้  ตามเห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มา

จากการแต่งตั้งมีวาระด�ารงต�าแหน่ง คราวละ 2 ปี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบด�ารงต�าแหน่งวาระ ละ 3  ปี  ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 
คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วย
ตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายโครงการอย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 2 ปี ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 วาระ

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามา
เป็นกรรมการใหม่ได้อีก

6. คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัท มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
อีก

 5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าอย่างน้อยทุก 

3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จ�านวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด  ทั้งนี้ กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจาก
จะมีเหตุจ�าเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย  ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจ�านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจ�าปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก�าหนดตารางการประชุมล่วง
หน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบก�าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันก�าหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะ
กรรมการล่วงหน้า  โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ  และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดท�าเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นความลับ

 5.5  การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจ�าเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้

บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 5.6  การประชุมกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560

 5.7  การรายงานข้อมูล
1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง

ตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค�าอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการด�าเนินงาน 
แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส�าเร็จ และอุปสรรคของกิจการ

2. คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
3. คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�าและเปิดเผยรายงานทางการเงิน

ของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ�าปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
3.1 ข้อก�าหนดของกฎหมาย ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดท�าให้มีการจัดท�า    งบการเงิน เพื่อแสดงถึง

ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล
3.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะ

ด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึง จุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการด�าเนิน
การที่ผิดปกติ

3.3 ให้ค�ายืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
โดยสม�่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ

 5.8  การสรรหาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถมาพัฒนา สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต(FETURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะได้
รบัการพฒันาตามแบบแผนทีว่างไว้เป็นรายบคุคล มกีารมอบหมายงานทีท้่าทาย รวมทัง้การหมนุเวยีนงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผูน้�า และ
ความรู้ในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากร ดังกล่าวได้ด�าเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีต�าแหน่งงานว่าง
ลง
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 5.9  การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ�าทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ 

และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค  ในการด�าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อ
ให้น�ามาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้
ใช้แนวทางแบบประเมนิทีเ่สนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรบัปรงุเพือ่ให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ 
และจะมีการน�าผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้ดียิ่งขึ้น

 โดยในปี 2560 เลขานกุารบรษิทัได้จดัส่งแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ซึง่มทีัง้หมด 6 หวัข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคณุสมบตัิ
ของคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การท�าหน้าทีข่องกรรมการ ความสมัพนัธ์
กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร ซึง่ผลคะแนนการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทั แบ่งออกเป็น  
4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole)  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 จากคะแนนเต็ม 4 ซี่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

2. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท  เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง)  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

3. การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
มีคะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
มีคะแนน 3.87 จากคะแนนเต็ม 4  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

5. การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
มีคะแนน 3.95 จากคะแนนเต็ม  4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

6. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร  
มีคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

7. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
มีคะแนน 3.91 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

8. การประเมินผลงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน  
มีคะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ�าทกุปี โดยคณะกรรมการบรษิทั 
ได้ใช้แนวทางแบบประเมนิทีเ่สนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แต่มกีารปรบัปรงุเพือ่ให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อกรรมการ
ผู้จัดการ

 5.10  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทกุคน ก่อนการท�าหน้าทีก่รรมการ เพือ่ให้กรรมการใหม่รบัทราบความ

คาดหวงัทีบ่รษิทัฯ มต่ีอบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ตลอด
จนสร้างความรู ้ความเข้าใจในธรุกจิและการด�าเนนิงานด้านต่างๆ ของบรษิทัฯ รวมทัง้ข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องให้กบักรรมการทีเ่ข้ารบัต�าแหน่ง
ในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

 ส�าหรับในปี 2560  บริษัทฯ ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากกรรมการทุกท่านยังคงเป็นกรรมการชุดเดิม อย่างไรก็ดี เพื่อ
ให้กรรมการได้รับข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นปัจจบุนั บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารสือ่สารในเรือ่งมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ กฎเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการ 
สินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสภาวการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2560

 5.11  การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมไว้ไม่เกิน 3 
แห่ง ส�าหรับกรรมการผู้จัดการจ�ากัดจ�านวนบริษัทที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี  2560 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ก�าหนด

 5.12  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 

 บรษิทัฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควร
เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification 
Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive 
Development Program (EDP) ท้ังนี ้เพือ่น�าความรูแ้ละประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบรษัิทฯ ต่อไป ทัง้นี ้มกีรรมการได้เข้าร่วม
สัมมนาในหลักสูตรต่างๆได้แก่ 

 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�าเร็จ 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 

 นายคเชนทร์ เบญจกุล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  56/2549 Thai institute of Directors

 นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ 
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors, 
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013   200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านทุจริต  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�าหรับผู้ประกอบการ จัดโดยส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 11) Thai Institute of Directors
- หลักสูตร “การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (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)
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- หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1  
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011  
Thai Institute of Directors 

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2010  
Thai Listed Company Association (TLCA) 

- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านทุจริต”  Thai Institute of Directors

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ (IRDP)

 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�าเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
- หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 
 
 อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดขึ้น
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี้
 1)  นายพงศ์ธร  ธาราไชย

-   หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560)  
โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 5.13  การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตลอดจนควบคุมติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบาย

ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม PPS TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมโดยให้
รวมเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติ
งาน (COMPLIANCE  UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตามการปฎิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
 ส�าหรับนโยบายที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหาของการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้

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

 5.14  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างถูก
ต้อง  ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เป็น
อิสระ และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.4 ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2.5 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน

3. เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะ
สมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้

จัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ

กรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. ก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการ

บริษัทชุดย่อย เพื่อน�าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและ
อนุกรรมการ

 5.15  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 
 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู ได้ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดยีว

กับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

1.1 ค่าตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง และค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น ส�าหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อ�านวยการโครงการ
จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในต�าแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญา
จ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ

1.2 ค่าตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วย เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND) เงินชดเชยเกษียณอายุ 
(RETIREMENT COMPENSATION) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

2. การพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน น�าผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้
ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้
จัดการ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง

2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเนื่องจากกรรมการ
ทุกท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว

 5.16  กรรมการอิสระ
 กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือกิจกรรมการอื่นใด  ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น 
 โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�านวน 3 คน ได้แก่ พ.ต.ท.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ นางวิภาวี บุณยประสิทธ์  
นายคเชนทร์ เบญจกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ)  ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้อ
ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้



132  รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

 5.17  การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้น�าเสนอข้อมูล
ที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ 
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท�าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
 
 5.18  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 นายคเชนทร์  เบญจกุล  ส�าเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ  
กรรมการบริษัท นายคเชนทร์จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ มีประสบการณ์ท�างานด้านวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้การท�างานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 5.19 การน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
 คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติเป็นรายไตรมาส โดยก�าหนดให้มีวาระการประชุมเพื่อ
มีการรายงานและติดตามดูแลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 5.20 ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับบริษัทผู้สอบบัญชี
 บริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทผู้สอบบัญชีภายนอก ต้องมีความเป็นอิสระจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดย
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ
อยู่ในช่วง  2  ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เคยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าว

 หมวดที่ 6  เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�าของคณะกรรมการ

บริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดท�าและจัดเก็บเอกสารส�าคัญต่างๆ
4. ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 อนึ่ง นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร COMPANY  SECRETARY  PROGRAM CLASS  42/2554 ที่จัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตรง
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2.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) เป็น
บริษัทที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วย
ทีมงานวิศวกรชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้าง
ความมั่นใจต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงการมีความสัมพันธ์
อันดีกับกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดระยะกว่า 30 ปีนี้ 
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่าง
สุจริต เสรีและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้
แยกประเภทของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมออกเป็น 
3 หัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

 2.1  การแข่งขันที่เป็นธรรม

 บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการ
แข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริต เพื่อท�าลายคู่แข่งทางการค้า 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจ
ในบริการและคุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวัง
ของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใช้
ราคาเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ก็ได้
เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรง

มา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

2. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม ซึ่ง
มีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความ
คาดหวังของลูกค้า

3. ปฏิบัติตามข้อก�าหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ใน
สัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

4. ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตาม
ความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

 การด�าเนินการในปี 2560
1. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพ

และยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อ
ก�าหนดของเจ้าของโครงการ 

  
 ทั้งนี้ ทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิด
เหตุการณ์การร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ราคาค่าบริการของบริษัทฯ 

 2.2  การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

 คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญส�าหรับธุรกิจอีกตัว
หนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่ดี เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้
ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า “คู่ค้า” ไว้ว่าเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล 
นิติบุคคล ที่ท�าธุรกรรมกับบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และเจ้าหนี้ และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาส�าหรับการ
ด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ท�าไว้กับคู่ค้าอย่าง

เคร่งครัด ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้
ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้
คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา

2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการ
ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า

3. ก�าหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องของขวัญและค่าใช้จ่าย
เลี้ยงรับรองของก�านัล สิ่งของ ทุกรูปแบบจากคู่ค้า

4. ก�าหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกคู่ค้าให้มีคุณสมบัติ
และความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะด�าเนินงาน
ร่วมกัน เช่น 
4.1 บริษัทคู่ค้ามีความซื่อสัตย์สุจริตใน

การด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในการด�าเนินกิจการ

4.2 บริษัทคู่ค้ามีประสบการณ์การท�างานที่น่า
เชื่อถือ โดยได้รับหนังสือรับรองผลงานจาก
ลูกค้าเป็นส่วนใหญ่

4.3 ท�าบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่บริษัทฯ ยอมรับ 
(Vendor List) เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับแรก 
ส�าหรับการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าในการ
ด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

 การด�าเนินการในปี 2560
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการ
ปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตาม
สัญญาและการช�าระเงินงวด ซึ่งตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ 
มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด
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4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน และถือเป็นหลักในการประกอบธุรกิจและด�าเนินกิจการ
ไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดี
ว่า พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศ
ให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม
ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงการเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพนักงานเสมอมา ทั้งในเรื่องการ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ 
ประวัติการท�างานและอื่นๆ ของพนักงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่
ต้องการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ 
บริษัทฯ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
พนักงานผู้นั้นก่อน

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือ

มีเจตนาส่อไปในการทุจริต
2. ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าถึงนโยบายที่จะ

ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. เน้นย�้าให้พนักงานทุกคนไม่กระท�าการละเมิดหรือ

คุกคาม ทั้งจากวาจา และการกระท�าต่อผู้อื่นบน
พื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การ
ศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัต
ลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการ
ทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด 
และรูปแบบการท�างานที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิด
แปลกใหม่

4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่
เหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ทั้ง
ในกรณีที่พบเห็นพนักงานบริษัทหรือคณะกรรมการ
บริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อ
บังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมของบริษัทฯ

5. ก�าหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม
แก่พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่แจ้ง
ข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 
จรรยาบรรณและข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของ 
บริษัทฯ (Whistleblower Policy) ซึ่งรายละเอียด
ของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการจัดการ 
การด�าเนินการตรวจสอบ สืบสวน พิจารณาข้อเท็จ
จริง การเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นความลับ และบท
ลงโทษส�าหรับผู้ที่กระท�าผิด

 การด�าเนินการในปี 2560
1. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติ

ข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและ

ปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
สามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ 

 อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกร้อง
เรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

5.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติ
ต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัวของ
พนักงานทุกคนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ 
คนนั้นมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียง
ใด บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 5.1  การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการท�างาน
 บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่าง
เป็นธรรม โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย ไม่บังคับให้พนักงานท�างานโดยปราศจากความสมัครใจ 

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้ง

ในเรื่องข้อก�าหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึง
ข้อก�าหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน ทั้ง
เรื่องการพิจารณาปรับเลื่อนต�าแหน่ง ปรับฐานเงิน
เดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส ว่า
จะให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
และจะท�าการพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความ
สามารถของพนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัติ
และไม่น�าเอาข้อก�าหนดเรื่องอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 
สีผิว ศาสนา ชนชั้นวรรณะ หรือการแสดงทัศนคติ
ส่วนบุคคล มาเป็นตัวจ�ากัดหรือเอามาเป็นปัจจัยใน
การพิจารณาแต่ประการใด

2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่
เหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน สามารถร้อง
เรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกละเมิด
สิทธิ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการทราบ
เบาะแสหรือพบเห็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายรวม
ถึงการก�าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้ง
เบาะแสที่เป็นระบบและยุติธรรม

 2.3  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
 บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและ
งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ใน
เรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและคู่มือจรรยา

บรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
3. รณรงค์ไม่ให้พนักงานใช้สินค้าที่มีลักษณะเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่าง

จริงจัง เป็นต้นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
บริษัทฯ ทั้งหมด ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และ
ถูกต้องตามกฎหมาย

 การด�าเนินการในปี 2560
1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้

ความเข้าใจถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

2. บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือประกาศห้ามพนักงานทุก
คนของบริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในหน่วยงานของบริษัทฯ โดย
มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553

3.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอีกหนึ่งกุญแจส�าคัญ ส�าหรับการประกอบ
กิจการและพัฒนาผลงานที่เป็นเลิศ บริษัทฯ จึงได้จัดท�านโยบายต่อ
ต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติ
งานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น”
 ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 
สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและเกิดผลสูงสุด บริษัทฯ 
จึงได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
ขึ้นก่อน เพื่อน�าผลการวิเคราะห์และการประเมินมาจัดท�าเป็น
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่อง
นี้อย่างชัดเจน ทั้งจากการลงประกาศนโยบายฉบับดังกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th. และการร่วมลงนามค�า
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้มีแนว
ปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ก�าหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัท
ในเครือของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

2. ก�าหนดให้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิด
ชอบในการก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับ
ดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริต สนับสนุนการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ

3. ก�าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ากับ
ดูแลควบคุมและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 
เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ 
รวมถึงพิจารณาติดตามความเสี่ยงและป้องกันจาก
การทุจริตและคอร์รัปชั่นในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามี
ความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่า
เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและมาตรฐาน
สากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการก�าหนดให้มีการตรวจ
ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกไตรมาส

4. ก�าหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึก
อบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
ของบริษัทฯ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วน
หนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนเข้ารับต�าแหน่งของ
พนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ

5. ก�าหนดให้ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฎิบัติ
หน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน 
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการกระท�า
ผิดหรือการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
หรือผ่านช่องทางการรายงานที่ได้ก�าหนดไว้

 การด�าเนินการในปี 2560
1. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560) รวม
ถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงาน
เข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
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 การด�าเนินการในปี 2560 
 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้น
หยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน

6.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 บริษัทฯ เอาใจใส่ ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิด
ชอบต่อลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า
จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบงานได้ตรง
เวลา ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักในการด�าเนินงานบริหารโครงการ 
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ 
กระท�าที่เป็นการละเมิดหรือท�าให้เสียสิทธิของผู้บริโภค

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า
2. ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อ

ตกลงต่างๆ ที่ได้ท�าพันธะสัญญาไว้กับลูกค้าอย่าง
ครบถ้วน

3. เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า

 การด�าเนินงานปี 2560
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ประจ�าปี เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าใน
ด้านต่างๆ ซึ่งผลประเมินในปีนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 80%  ทั้งนี้บริษัทฯ 
จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อน�ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความช�านาญใน
การให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ 
และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัท
จึงให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม รวมถึงมี
ส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความช�านาญ 
และนวัตกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพ
วิศวกรรม 

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
2. พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร
3. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิชาชีพวิศวกรรม
4. เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสี

ขาว
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

 การด�าเนินงานปี 2560
1. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม จึงได้สนับสนุนให้พนักงาน
ของบริษัทฯ ริเริ่มและด�าเนินงานในโครงการต่างๆ 
ดังนี้
1.1 โครงการ “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย” กิจกรรม

ปลูกป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่า
ไม้ ชาวบ้านอ�าเภอนางรอง โรงเรียนบ้าน
ล�านางรอง โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้า
ป่า และโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ เพื่อ
ขยายพื้นที่ป่าต้นน�้า ปลูกฝังจิตส�านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน สร้างแหล่ง
อาหารและรายได้ให้กับชุมชน สร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ 
และบริษัทฯ 

1.2 โครงการ “PPS จิตอาสาท�าห้องให้น้อง
เรียน” ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรผ่าน
การลงมือท�าด้วยตนเอง เสริมสร้างความ
สัมพันธ์และความสามัคคีที่ดียิ่งขึ้นทั้งภายใน
และนอกองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การเรียนการสอน ให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวม
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยและยังคุณ
ประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและสังคมโดย
รอบต่อไป

1.3 โครงการ “ธนาคารขยะเพื่อน้อง” ณ 
โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ) อ�าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกฝัง
จิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดย
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ สอดแทรก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถให้
นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
อาทิ ประกวดสิ่งประดิษฐิ์ วาดภาพ และชุด
แต่งกายจากขยะรีไซเคิล เป็นต้น และยัง
ต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน 
เยาวชนและชุมชนข้างเคียง

1.4 โครงการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10” 
ณ สวนหย่อมสี่แยกพัฒนาการ ร่วมกับ
ส�านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นการสนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับชุมชน อันเป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการช่วย

3. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝน
ทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

 การด�าเนินการในปี 2560
1. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติ

ข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและ

ปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
สามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ 

3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ภายใต้
ชื่อ PPS Training Center ด�าเนินการฝึกอบรมได้
ตามเป้าหมาย

 5.2  การคุ้มครองทางสังคมและสภาพการท�างาน
ของพนักงาน
 นอกจากการจ้างงานและการเคารพสิทธิในการท�างาน
ที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ของพนักงานทุกคน โดยจัดให้มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับ
พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก�าหนด และการจัดให้มี
สวัสดิการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เพื่อให้ครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัททุก
คน 
 แนวทางในการปฏิบัติ

1. ฝึกอบรมและเผยแพร่คู่มือพนักงาน เพื่อให้
พนักงานทุกคนทราบถึงเงื่อนไขการจ้างงานรวมถึง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ รวมถึงค่า
ตอบแทน การปรับขึ้นค่าตอบแทนตามความรู้ความ
สามารถของพนักงาน สิทธิวันลา เงินทดแทนและ
สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย รวมถึงสวัสดิการ
พิเศษอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น 
โครงการเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โครงการ 
Employee Joint Investment Program (EJIP) 
โครงการเงินเกษียณอายุ เงินประกันสังคม ประกัน
ชีวิตและประกันสุขภาพ

2. ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้
ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะ
รักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
2.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน 

โบนัส ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของ
พนักงานแต่ละบุคคลและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงสวัสดิการ

ต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ประกัน
สุขภาพ ประกันสังคม

2.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงิน
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
เงินชดเชยเกษียณอายุ (Retirement 
Compensation) โครงการร่วมลงทุน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)  

 การด�าเนินการในปี 2560
1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน (Provident Fund) โดย
บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 
2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนที่
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 
แล้ว 

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint 
Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มด�าเนิน
การมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ซึ่งในปี 2560 นี้
นับเป็นการด�าเนินการในปีที่ 4

3. บริษัทฯ ได้ท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้
พนักงานทุกคน 

 5.3  การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท�างาน
 สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นั้น พนักงาน
ต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพการก่อสร้างของโครงการ พนักงานของบริษัทฯ จึงมีความ
เสี่ยงสูงจากการได้รับอันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการ
คุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน 
ดังต่อไปนี้
 
 แนวทางในการปฏิบัติ

1. จัดท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้
พนักงานบริษัททุกคน นอกเหนือจากประกันสังคม
และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด 

2. ก�าหนดมาตรการพร้อมจัดท�าแผนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย (Safety Plan) การจัดการเรื่องสุข
อนามัยและสิ่งแวดล้อมในส�านักงานและในสถานที่
ก่อสร้าง 

3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
จ�าเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจ�าและเข้าปฏิบัติ
งานในพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้า
เซฟตี้ 

4. จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่องข้อก�าหนด ข้อ
ปฏิบัติ และมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, 
Healthy and Environment) อย่างสม�่าเสมอ 
โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อลดความเสี่ยงใน
การเกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ
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หนองเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์, โครงการสร้าง
โรงเรือนปลูกผัก ห้องน�า้และทาสี อุปกรณ์
เครื่องเล่นของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงและ
ส่งเสริมสุขลักษณะของครูและนักเรียน 
ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฎร์
บ�ารุง) จังหวัดบุรีรัมย์, โครงการสร้างโรง
เรือนปลูกผักสมุนไพร กระชังเลี้ยงปลา และ
มอบอุปกรณ์การเกษตร เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพร การเกษตร 
และเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ณ 
โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ) จังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น

5.2 การช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมสมทบทุน
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ที่ขาดแคลน
หรือต้องการความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิและ
โครงการกุศลต่างๆ อาทิ มูลนิธิช่วยนักเรียน
ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิ
รามาธิบดีและมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก 
ประเทศไทยในวันโรคหายากประเทศไทย 
ครั้งที่ 7 องค์การยูนิเซฟ  สมาคมวิศวกรรม
สถานแห่ง ประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ ร่วมสนับสนุน
สมทบทุนให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อน้อมล�ารึกใน
พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สนับสนุนงานนิทรรศการวิศวกรรมจุฬา ครั้ง
ที่ 17  สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
สนบัสนนุงานแข่งขนัสะพานเหลก็อุดมศึกษา 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและพัฒนาเมือง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น

8.  การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการด�าเนิน
ธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการประเมินและ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการด�าเนินงาน
ของธุรกิจด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ
1. ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปลูกฝังให้
เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

2. ให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบ ในการ
ออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออาคาร
เขียว (Green Building)

3. รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ประหยัดน�้า ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดกระดาษ จัด
กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น

4. ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) 
และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆอย่าง
เคร่งครัด เช่น 
4.1 ต้องจัดท�ารั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 

เมตร รอบสถานที่ก่อสร้าง
4.2 ต้องใช้ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปิดกัน

สิ่งก่อสร้างป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น
และฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

4.3 ต้องจัดอุปกรณ์และสถานที่ส�าหรับล้าง
ท�าความสะอาดล้อและตัวถังรถ ก่อนออก
จากสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องดูแลรักษา
ความสะอาดทางเท้า ถนน และที่สาธารณะ
ที่อยู่ติดกับที่ก่อสร้าง

4.4 ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวนชุมชน
ข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง 

4.5 มีมาตรการควบคุมและก�าจัดของเสียจาก
การก่อสร้าง 

4.6 เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างต้องสวมหมวก
นิรภัย รองเท้าเซฟตี้ใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อ
ท�างานในที่สูง เป็นต้น

4.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) 
ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่
ได้ปฏิบัติจะต้องท�าการแก้ไข

 การด�าเนินงานปี 2560
 เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของ
บริการวิชาชีพ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญที่จะน�าไปปฏิบัติทั้งใน
ส่วนของส�านักงานใหญ่และที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ
ตนเอง องค์กรและสังคมโดยรอบ ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

1. การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร 
(Carbon Footprint for Organization : CFO) 
เพื่อพัฒนาองค์กรให้รู้ถึงการควบคุมและใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น หรือลดพลังงานบางส่วน
ที่สามารถใช้พลังงานอื่นทดแทนได้ซึ่งจะสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ใน
อนาคต

ลดภาวะโลกร้อนในเขตบริเวณส�านักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ หน่วยงาน
ภายนอก และชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

2. บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก�าหนดช่องทางการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะในการท�างาน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 โครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับ

ปริญญาตรี ภาคสมทบ (ต่อเนื่อง 2 ปี)” เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและการพัฒนา
บุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้ความ
สามารถในสายวิชาชีพมากขึ้น

2.2 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบ
วิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ วิศวกร/สถาปนิก
ของบริษัทฯ พัฒนาความรู้  ความ
สามารถของตนเองโดยการสอบเลื่อนขั้น
ระดับใบประกอบวิชาชีพ

2.3 โครงการ “รางวัลคุณค่า...คู่ควรแก่ความ
ไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรม
ภายในบริษัทฯเกี่ยวกับการท�าความดี เป็น
พนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชา
และของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่
ดีให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน

2.4 โครงการ “วันโรคหายาก ประเทศไทย ครั้ง
ที่ 7” โดยให้พนักงานร่วมกิจกรรม “วิ่งการ
กุศล Baby มันส์ Run for Rare” จัดโดย
มูลนิธิรามาธิบดี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้ป่วย
โรคหายาก ประเทศไทย เครือข่ายเวชพันธุ
ศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคี
เครือข่าย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 
กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีให้แก่พนักงาน
ในองค์กร และสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองที่
แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่พนักงาน PPS ท�า
ไม่ได้ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้
ภาครัฐมีนโยบายและจัดระบบสนับสนุนช่วย
เหลือที่ยั่งยืนต่อไป

2.5 โครงการ “UNICEF Line Run #วิ่งเพื่อ
เด็กทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียม” กิจกรรม
วิ่งที่บริษัทฯ เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้
เด็กทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยไม่
ค�านึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การ
ศึกษา หรือฐานะใดๆ ซึ่งจะช่วยสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของเด็กนับ
ล้านคน

3. บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรม และการเป็นวิศวกรที่ดีสู่ชุมชนและสังคม 
จะสามารถยกระดับวิชาชีพและพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน จึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
3.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงานในโครงการ 

โดยการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งก็หมายถึง
การร่วมงานกับบุคลากรที่มีคุณภาพ ท�างาน
เป็นระบบ ใช้นวัตกรรมในการท�างาน เพื่อ
ให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือผู้รับ
เหมาช่วง ได้เห็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่
ดี และน�าไปปฏิบัติตาม

3.2 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้าง
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
เช่น ให้คณะ นักศึกษา เข้ามาดูงานใน
พื้นที่ก่อสร้างจริง

3.3 การเผยเเพร่ความรู้สู่สังคม โดยการจัด
กิจกรรม “ช่างมันส์สัญจร” ตามแหล่งชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน
ในชุมชน รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.3.1 ช่างมันส์สัญจร ครั้งที่ 4 ตอน 

รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม ณ วัด
พวกแต้ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็นชุมชนที่ถูกจัดให้อยู่ในเขต
อนุรักษ์ของเมืองเชียงใหม่ เพื่อ
ให้ประชาชนชุมชนพวกแต้มได้
เห็นถึงความส�าคัญของศิลปะ
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของชุมชน ได้แก่ คัวตองหรือ
เครื่องมือเครื่องใช้ของประดับ
ตกแต่งแบบล้านนาที่ขึ้นรูปด้วย
ทองเหลือง และเสวนาแลก
เปลี่ยนความรู้ในหัวข้อการร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

4. การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยผ่านโครงการวิศวกร
สีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร 
โดยใช้โครงสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ดี เป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
5.1 การพัฒนาชุมชนโดยรอบของโครงการ ซึ่งได้

รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการในการ
สนับสนุนด้าน เงินทุน ส่วนบริษัทฯ ให้การ
สนับสนุนด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ส�าหรับการพัฒนา พื้นที่
สาธารณูปโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบของ
โครงการ อาทิ โครงการศาลาเอนกประสงค์
และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้าน
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9. ริเริ่มแนวคิดการน�า API (Application Programming Interface) จากบริษัทภายนอกเข้ามาใช้กับระบบภายในของ 
บริษัทฯ เพื่อเป็นระบบจัดการเอกสาร (Document Management) และแสวงหาช่องทางธุรกิจใหม่ในอนาคต

10. ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบการท�าข้อเสนอโครงการและจัดสรรอัตราก�าลังคน เพื่อใช้เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมต้นทุน
โครงการ และต่อยอดไปยังระบบต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น

10.  การจัดท�ารายงาน

 เพื่อให้การน�าเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทจึงได้จัด
ท�ารายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจ�าปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการด�าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานล่าสุดของ Global 
Reporting Initiative (GRI) G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากที่สุด
ในขณะนี้

2. สร้างนวัตกรรมรองรับการประหยัดพลังงาน โดยด�าเนินการพัฒนานวัตกรรม Project Live และ Blue Book (Cost 
Index) ส�าหรับเก็บข้อมูลชนิดของวัสดุก่อสร้างและปริมาณวัสดุที่ใช้ในแต่ละโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงการใช้
ทรัพยากรในแต่ละโครงการ ส่งผลให้สามารถควบคุมและลดการใช้วัสดุอย่างไม่จ�าเป็น อีกทั้งยังสามารถแนะน�าลูกค้าให้
เลือกใช้วัสดุทดแทน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

3. โครงการ “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย” กิจกรรมปลูกป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน และสร้างจิตส�านึกรักษ์ป่าให้กับเยาวชนในโรงเรียนใกล้เคียง

4. กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นสู่สังคม

5. โครงการ “ธนาคารขยะเพื่อน้อง” กิจกรรมปลูกฝังจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
เยาวชนโรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ) อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
อาทิ ประกวดสิ่งประดิษฐิ์ วาดภาพ และชุดแต่งกายจากขยะรีไซเคิล เป็นต้น 

9.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเผยแพร่
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย 

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

 การด�าเนินงานปี 2560
1. มีการน�าระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซด์งานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการท�างาน และตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 
2. การพัฒนาโปรแกรม Project Live อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยได้น�า

โปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน โดย
วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมดังกล่าว ก็เพื่อช่วยให้การควบคุมงานก่อสร้างของโครงการเกิดความสะดวก ถูกต้อง และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการผ่าน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone และ
เพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน

3. การจัดท�า Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัทฯ ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้
ที่โดดเด่น ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ บริษัทฯ คิดค้น จน
ออกมาเป็น Animation ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้แนวใหม่คืนสู่สังคม อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้านวิศวกรรม 
สอดแทรกมุขตลกและความบันเทิง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ้น สามารถรับชม Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ได้ทุกวันเสาร์ทางช่องไทยรัฐทีวี ทีวีดิจิตอลช่อง 32HD YouTube 
“Changmuns Channel” และ Facebook Fanpage “White Engineer”

4. รายการวิทยุช่างมันส์ ทาง ส.ทร.FM 106 MHz วิทยุครอบครัวข่าว ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 15.00 น. มา
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นรายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่างจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ที่จะท�าให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ
ช่าง กลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นเรื่องสนุก และกลายเป็นเรื่องตลก รวมทั้งเปิดสายตอบค�าถามจากผู้ฟังทุกคนอย่างชัดเจน 
ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย ทั้งนี้ ได้ยุติการออกอากาศแล้วนับแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นต้นมา

5. การปรับปรุง Version ของ Project Live เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงผลของ SiteWalk เพื่อน�าข้อมูลที่ถูกบันทึกบน 
SiteWalk มาแสดงผลเป็นรายงาน

6. พัฒนาแอพพลิเคชั่น SiteWalk บนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยใช้วิธีการซิงค์ข้อมูลระหว่าง Project Live 
และ SiteWalk เข้าด้วยกัน และสามารถดาวน์โหลดผ่าน Store ของระบบปฏิบัติการนั้นๆ ได้

7. พัฒนาโครงการระบบอินทราเน็ตภายใต้ชื่อ MyPPS โดยใช้แนวคิด Single Sign-on เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของตนเองและประกาศต่างๆ จากทางบริษัทฯ รวมถึงเข้าสู่ระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

8. ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบการท�างานและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจใหม่ และ
เป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานและทีมงาน
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จรรยาบรรณ และข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม

 “วิชาชีพวิศวกรรม” เป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคคล ผู้ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถทาง
วิศวกรรมเป็นอย่างดี วิศวกรจะต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเที่ยงธรรม และมีสัจจะ ความมุ่งหมายของจรรยาบรรณและข้อก�าหนดนี้ ก็เพื่อ
เป็นหลักยึดในการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อความยุติธรรม และความเหมาะสม

 การประพฤติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณและมีจริยธรรมนั้น เป็นรากฐานแห่งการเสริมสร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิศวกรรม การกระท�าใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯที่ผิดไปจาก บัญญัติเรื่องจรรยาบรรณและข้อก�าหนดเกี่ยว
กับจริยธรรมที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้นี้ ถือว่าพนักงานบริษัทผู้นั้นได้กระท�าความผิดต่อวิชาชีพ และต่อบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับโทษทางวินัย

1. พันธกรณีต่อวิชาชีพ 

1.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ 
ประสบการณ์กับวิศวกรอื่น ตลอดจนนิสิตนักศึกษา โครงการช่วยงานสมาคมวิศวกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาบันการ
ศึกษา และการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้วิชาชีพวิศวกรรม

1.2 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด พึงหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่จะ
น�าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพวิศวกรรม

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�าเนินการ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ท�าใดๆ 

ซึ่งตนเองอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
3.3 ในกรณีที่วิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในความพอเพียงทางเทคนิคของงานวิศวกรรม หากผู้มีอ�านาจ เหนือ

กว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่น วิศวกรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง

3.4 ในกรณีที่เห็นว่า การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาด�าเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างของตน พนักงานของบริษัทฯ จะ
ต้องแนะน�าให้ผู้ว่าจ้าง จ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวและตนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

3.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า หรือกระบวนการทางเทคนิคของผู้ว่าจ้าง โดยมิได้
รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

3.6 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดจากผู้ว่าจ้างหลายรายในการให้บริการงานชิ้น
เดียวกัน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว

3.7 ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานซึ่งตนรับผิดชอบ พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น หรือค่า
ตอบแทนจากผู้ขายวัสดุหรืออุปกรณ์เป็นต้น จากผู้อื่นเป็นอันขาด นอกจากผู้ว่าจ้างของตนเท่านั้น

3.8 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นผู้รับเหมาหรือร่วมทุน ในการประกวดราคางาน ซึ่งตนเป็นผู้รับ
ผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน

3.9 พนักงานของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบทันทีถึงกิจการใดๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และอาจจะเป็นคู่แข่ง 
หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้ว่าจ้าง

4. พันธกรณีต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 

4.1 พนักงานของบริษัทฯ ไม่ยึดถือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และให้เกียรติในผลงานของผู้อื่น
4.2 พนักงานต้องไม่กระท�าใดๆ อันอาจน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือการปฏิบัติวิชาชีพของผู้

อื่น
4.3 พนักงานของบริษัทฯ พึงละเว้นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์งานของบริษัทอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่
4.4 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซงงานของพนักงานของบริษัทอื่น เมื่อทราบว่าบริษัทอื่นได้มีข้อตกลงท�างานนั้น

อยู่แล้ว นอกจากผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกการจ้างกับบริษัทนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
4.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แข่งขันกับบริษัทอื่นด้วยการตัดราคาค่าจ้างของบริษัทฯ ให้ต�า่กว่าราคาที่บริษัทอื่น

เสนอ โดยเฉพาะเมื่อได้ทราบอัตราค่าจ้างของผู้นั้นแล้ว 

5. พันธกรณีต่อผู้ถือหุ้น 

5.1 บริษัทฯ ต้องปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
5.2 บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่มี ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ และ

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

 ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการก�ากับดูแลให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ น�าหลักจรรยาบรรณที่ได้รับการอนุมัติไว้ 
มาปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และนอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังกล่าว บริษัทฯ และพนักงานทุกคนยังยึดถือหลัก
จรรยาบรรณที่ก�าหนดโดย สภาวิศวกรและสถาปนิก ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลวิศวกรและสถาปนิก
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 215,999,890.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 863,999,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 185,456,154.75 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

การลงทุน

 การลงทุนของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการลงทุน
ในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วของบริษัท

ชื่อบริษัท
สถาน
ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ

จ�านวน
หุ้นที่ออก
จ�าหน่าย

แล้ว
(หน่วย:หุ้น)

จ�านวนหุ้น
ที่ถือ

อัตราส่วน
การถือหุ้น ชนิดของหุ้น

บจก.พีพีเอส ดีไซน กทม.
ให้บริการออกแบบด้าน
วิศวกรรม 30,000 29,998 99.99% หุ้นสามัญ

บจ. สวอน แอนด์  
แมคลาเรน 
(ประเทศไทย) กทม

ให้บริการออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรม และตกแต่ง
ภายใน 700,000 356,998 51% หุ้นสามัญ

บจก.พีพีเอส อินฟอร์เม
ชั่น คอนซัลแทนท์ กทม.

ให้บริการด้านมีเดียและคอน
เทนท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 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

บจก. สะพัฒน์ โปรเจค กทม.
ธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 100 60 60% หุ้นสามัญ

 

ชื่อกิจการ
สถาน
ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ

ทุนกิจการ
ร่วมค้า

มูลค่าเงิน
ลงทุน

อัตราส่วน
การลงทุน

กิจการร่วมค้า พีพีคิว กทม.
ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท�าการ
ศาลฎีกา 3,300,000 2,640,000 80%



นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2558-2560

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส�ารองต่างๆ 
ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแส
เงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย ค�านึงถึงความจ�าเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความ
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2558-2560
                                                                                                                              (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ

รอบผลการด�าเนินงานปี

2558
ปีที่ผ่านมา

2559
ปีที่ผ่านมา

2560
ปีที่น�าเสนอ

ก�าไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
เงินปันผลจ่าย

4.23
22.24

32.87
28.31

49.39
31.91

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)/1 554.75 90.68 68.05

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด
กรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย
การแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้
ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�าการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้
แก่สาธารณชนแล้ว

2. บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�าคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ 
จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�าการซื้อขายหลัก
ทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลัก
ทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 
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บุคลากร จ�านวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

 ในปี 2558-2560 และ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากรต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ต�าแหน่ง

จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ 29  ธันวาคม 2560

2558 2559 2560

ผู้อ�านวยการโครงการ 17 16 16

ผู้จัดการโครงการ 30 40 29

วิศวกรโยธา 40 57 71

วิศวกรเครื่องกล 24 25 26

วิศวกรไฟฟ้า 29 32 33

สถาปนิก 10 14 17

ช่างเทคนิค 33 37 37

บัญชีและการเงิน 9 9 9

ฝ่ายส�านักงานเลขานุการและธุรการ 40 53 67

แม่บ้านและพนักงานขับรถ 8 7 6

รวม 240 290 311

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
เป็นต้น  
            (หน่วย : ล้านบาท)

รายการผลตอบแทน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 158.25 184.82 207.90

รวม 158.25 184.82 207.90

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดมา  เนื่อง
จากบริษัทฯ เห็นว่าบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และทัศนคติที่ดีจะ
เป็นก�าลังที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ บริษัทฯ 
จึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเป็นประจ�า
สม�่าเสมอ  มีศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ หรือ “ PPS Training 
Center” ซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) ที่ได้การ
รับรองจากสภาวิศวกร เป็นหน่วยงานหลักของบริษัทฯ ในการ
พัฒนาบุคลากร โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กร
แม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น” ศูนย์ฝึกอบรม 
PPS Training Center ได้มีการพัฒนาพนักงานและอัพเดทข้อมูล
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ 
และบุคคลภายนอก คิดเป็นหน่วยพัฒนา PDU (Professional 

Development Unit) จ�านวน 1,983 หน่วย ซึ่งหน่วยพัฒนา 
(PDU) นี้ ผู้ผ่านการอบรมสามารถน�าไปใช้เป็นประโยชน์ในการขอ
เลื่อนระดับขั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจ และแผนการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพ (Career Path Planning) เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรใน
หลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ซึ่ง
จะใช้วิทยากรจากภายในและภายนอกมาบรรยาย  การอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก (Public Training) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Leaning) การ
สอนงาน (Coaching) ซึ่งได้แบ่งหลักสูตรการอบรมไว้ 5 ระดับ ตาม 
Career Path Planning  ดังต่อไปนี้ 

ระดับที่ 1  “Basic Training (อายุงาน 0-1ปี)” 
  เน้นการอบรมให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่  
  และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน รวมถึง จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ระดับที่ 2   “Intermediate Training (อายุงาน1-3ปี)” 
  เน้นการอบรมให้พนักงานระดับกลาง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าสนามให้มากขึ้น เช่น การตรวจ 
  สอบและควบคุมงานก่อสร้าง งานส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง การควบคุมราคาค่าก่อสร้าง (Construction Cost Control)  
  และการวางแผนงานด้วยโปรแกรม Microsoft Project เป็นต้น 
ระดับที่ 3  “Advance Training (อายุงาน 4-6ปี)” 
  เน้นการอบรมให้กับพนักงานในระดับอาวุโสหรือผู้จัดการโครงการ เพื่อก้าวสู่ระดับบริหารต่อไป เช่น การบริหารสัญญา 
  ก่อสร้าง และ วิศวกรรมโครงสร้างอาคารสูงส�าหรับผู้ควบคุมงาน เป็นต้น
ระดับที่ 4  “Continuous Training (อายุงาน 6 ปีขึ้นไป)” 
   เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเชิง Soft Skill เพื่อเพิ่มทักษะในการท�างานที่แตกต่างออกไป รวมถึงเป็นตัวผลักดันให้การ 
  ท�างานประสบความส�าเร็จและก้าวหน้า เช่น เทคนิคการท�า VIDEO PRESENTATION  และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR) เป็นต้น
ระดับที่ 5  “Special Training” 
  เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อเพิ่มทักษะและความช�านาญในการท�างานเฉพาะด้านให้มีความโดดเด่น 
  เช่น ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง (Fire Life Safety) BIM for Project Management และการออกแบบ 
  เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)  เป็นต้น 
  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ระดับที่ 1. Basic Training เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปรับทัศนคติและให้ข้อมูลด้าน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้
กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ ได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการและแนวทางในการท�างาน ซึ่งจะท�าให้การท�างานของพนักงาน
นั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ หลักสูตรที่จัดอบรม ได้แก่

1.1 หลักสูตร “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน” เน้นบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ  
และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้  
และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา

1.2 หลักสูตร “My PPS” ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการน�า IT Application ซึ่งพัฒนาโปรแกรมโดย
บริษัทฯ มาช่วยในการท�างานให้มีประสิทธิภาพ 

1.3 หลักสูตร “วิศวกรที่ดีแบบ PPS” เน้นเรื่องจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่ก�าหนดโดยสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก และหัวข้อธรรมภิบาล เน้นการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ความโปร่งใสในการท�างาน ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น”



148  รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

ระดับที่ 2. Intermediate Training ส�าหรับพนักงานระดับกลางที่มีความรู้พื้นฐานในการท�างานระดับหนึ่ง เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการท�างานด้านวิชาชีพ ได้แก่ 

2.1 หลักสูตร “On The Job Training” ส�าหรับผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค และ
เลขานุการโครงการ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โครงการก่อสร้าง รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างโครงการ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท�างานได้อย่างดียิ่งขึ้น

2.2 หลักสูตร “งานส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง” เน้นการปฏิบัติงานภาคสนาม การใช้กล้องระดับและกล้องวัดมุม รวมถึง
เทคนิคในงานก่อสร้าง เช่น การหาศูนย์เสา ต�าแหน่ง และการการตรวจสอบเสาเข็ม เป็นต้น

2.3 หลักสูตร “การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง” เน้นหลักการท�างานภาคสนาม ให้เข้าใจภาระ หน้าที่และความ
รับผิดชอบเพื่อจะได้น�าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

2.4 หลักสูตร “Safety Plan และกฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยใน
งานก่อสร้าง พร้อมทั้งสามารถจัดท�าแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับงานก่อสร้างได้ 

2.5 หลักสูตร “การควบคุมราคาค่าก่อสร้าง (Construction Cost Control)” เน้นเรื่องหลักการส�าคัญของการควบคุม
งบประมาณและการควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างไม่ให้เกินงบประมาณที่ก�าหนดในแต่ละสัญญา รวมถึงการควบคุมงาน
เปลี่ยนแปลงในโครงการด้วย 

ระดับที่ 3. Advance Training  ส�าหรับพนักงานระดับอาวุโสหรือผู้จัดการโครงการขึ้นไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารโครงการ ได้แก่

3.1 วิศวกรรมโครงสร้างอาคารสูงส�าหรับผู้ควบคุมงาน” เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการก่อสร้างอาคาร และระบบ
โครงสร้าง รวมถึงการตรวจสอบงานอาคารสูง และโครงการขนาดใหญ่ส�าหรับผู้ควบคุมงาน 

3.2 หลักสูตร “การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง” เน้นเรื่องการตรวจสอบและควบคุมงานภาคสนาม
เข้าใจแนวทางการควบคุมงาน เพื่อจะได้น�าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ระดับที่ 4. Continuous Training ส�าหรับพนักงานทุกระดับ โดยเป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเชิง Soft Skill เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการท�างานที่แตกต่างออกไป และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้เข้ากับการท�างาน 
ได้แก่

4.1 หลักสูตร “เทคนิคการท�า VIDEO PRESENTATION” เน้นเรื่องการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอให้ได้ประสิทธิภาพและ
สามารถน�าผลการปฏิบัติงานหรือข้อมูลโครงการมาน�าเสนอในรูปแบบวิดีโอ เช่น การแสดงล�าดับขั้นตอนในการ
ก่อสร้างอาคาร เป็นต้น

4.2 หลักสูตร “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เน้นเข้าใจวิธีคิดและแนวทางในการท�าโครงการเพื่อ
ความยั่งยืน เช่น CSR เป็นต้น 

ระดับที่ 5. Special Training  ส�าหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในระดับผู้จัดการโครงการ หรือผู้อ�านวยการ
โครงการ เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อเพิ่มทักษะและความช�านาญในการท�างาน

5.1 หลักสูตร “ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง (Fire Life Safety)” เน้นเรื่องความปลอดภัยทุกด้าน ทั้งระบบ
ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร เส้นทางหนีไฟ รวมถึงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น

5.2 หลักสูตร “BIM for Project Management” เน้นสามารถใช้งานโปรแกรมในการตรวจสอบและบริหารข้อมูลของ 
BIM Model ด้วยเครื่องมือและค�าสั่งของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 หลักสูตร “Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล” เน้นเรื่องมาตรฐานการออกแบบอาคารและสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับผู้พิการ และคนชรา รวมถึงทุกๆคนในสังคม

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมและเพิ่มหลักสูตร Train The Trainer (TTT) เพื่อพัฒนาพนักงานใหม่ให้สามารถตรวจสอบ
งานหน้าสนามให้เป็นไปตาม Shop Drawing ที่อนุมัติได้ โดยระบบพี่เลี้ยงในไซต์งาน และ Executive Training เป็นการพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อเลื่อนขั้นในระดับผู้บริหาร

 อย่างไรก็ตามในปี 2560 นั้น นอกจากการจัดอบรมข้างต้น บริษัทฯ โดย PPS Training Center ยังได้จัดอบรมให้กับองค์กร
ภายนอก ได้แก่ โอบายาชิ หัวข้อ พรบ.วิศวกรและแนวทางการเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธา , บริษัท ไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด หลักสูตร 
วางแผนงานก่อสร้างด้วยMicrosoft Project , บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หลักสูตร งานส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง และ 
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หลักสูตร วางแผนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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การควบคุมภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2560 โดยมีความเห็นว่าผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1. องค์กรและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม
1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนา
1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม

เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
1.5 องค์กรก�าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร

ส่วนที่ 2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 องค์กรก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง

องค์กร
2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ส่วนที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
3.3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้

นโยบายที่ก�าหนดไว้นั้นสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
4.1 องค์กรจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่

ก�าหนดไว้
4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ�าเป็นต่อการ

สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่วางไว้
4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ส่วนที่ 5. ระบบการติดตาม
5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไปอย่างครบถ้วน

เหมาะสม
5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร

ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
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สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง “บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการ
บัญชี จ�ากัด”  ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในส�าหรับการตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 เป็นรายไตรมาส  รวมถึงการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามค�าแนะน�าของผู้ตรวจสอบภายใน โดยบริษัท เอค
เซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ�ากัด ได้มอบหมายให้ 
นางสาวภัชรธิดา จูระมงคล และนายวินัย หวังสงวนกิจ เป็นผู้ดูแล
การตรวจสอบของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นข้อ
บกพร่องใดๆในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระส�าคัญ

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายใน โดย
ได้มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ วนานุกูล เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ท�าหน้าที่ประสานงานและ
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เอคเซค
คิวทีฟ บริการการบัญชี จ�ากัด ทั้งนี้ส�านักงานตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะ
สม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ก�ากับดูแล 
แนะน�า สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มี
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสม
เพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดระบบการควบคุม
ภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายใน
ด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้นมาท�าหน้าที่ร่วมก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรประจ�าปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการ
แก้ไขปัญหาหรือด�าเนินการใดๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงของ
องค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ และผู้ตรวจสอบภายใน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และกิจการร่วมค้า

บจก.พีพีเอส ดีไซน (PPSD)

ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :  
ให้บริการออกแบบงานด้าน
วิศวกรรม

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)

ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท

ธุรกิจ :  
ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ส�านักงานศาลฎีกาโครงการ
ส�านักงานศาลฎีกา

ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.

ทุนจดทะเบียน  
500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์
จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์

ธุรกิจ :  
PROVISION OF PROJECT 
MANAGEMENT AND EN-
GINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

99.99% 90% 80% 60% 51% 90%

บจก. พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น 
คอนซัลแทนท์ (PIC)

ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :  
ให้บริการด้านมีเดียและ
คอนเทนต์ เขียนโปรแกรมเพื่อ
สร้าง APPLICATION  

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

บจก. สวอน แอนด์ แมคลาเรน 
(ประเทศไทย) (SWAN)

ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท

ธุรกิจ :  
ให้บริการออกแบบ งานด้าน
สถาปัตยกรรม  
และตกแต่งภายใน 

บจก. สะพัฒน์ โปรเจค (SPP)

ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

ธุรกิจ : 
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 
อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)  
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รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน   
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2560

บุคคล/ นิติบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

 งบแสดงฐานะการเงิน 
ยอดคงเหลือ (บาท)  งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผล

 ณ 31 ธ.ค.
2559 

 ณ 31 ธ.ค. 
2560  2559  2560 

1.  บริษัท  พงศ์ธีรธร  จ�ากัด เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการของ
บริษัท พงศ์ธีรธร จ�ากัด ประกอบด้วย 
1. นางเรวดี  ธาราไชย   
2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย  
3.นายธีรธร  ธาราไชย

บริษัทเช่าพื้นที่ อาคารพงศ์ธีรธร  ชั้น 1 
ขยายพื้นทีท�างาน

 10,855  11,627  851,139  874,375 ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัทเคยใช้บริการ (สมา
คมวสท.) แต่มีความสะดวกกว่า สถานที่ตั้ง อยู่ใกล้กับบริษัท

บริษัทวางเงินประกันความ เสียหายการเช่า
ตามสัญญา

 120,000  120,000 

2.  กิจการ่วมค้า พี พี คิว บริษัทเป็นหุ้นส่วนร่วมค้า  
มีสัดส่วนร่วมค้า ร้อยละ 80

บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  2,920,075  9,794,316  6,102,370  6,907,241 บริษัทท�าบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการศาลฎีกา ร่วมกัน
กับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย  ค่าบริการค�านวณตามราคาขาย

บริษัทเรียกเก็บรายได้ ค่าล่วงเวลา  -    321,600  120,000 เรียกเก็บอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บกับ ผู้รับเหมา

บริษัทให้เช่าอาคารส�านักงาน  2,000  -    24,000  24,000 บริษัทให้ใช้ที่ตั้งบริษัทเป็นที่อยู่สถานประกอบการ

บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป  35,000  18,400  210,000  220,800 ใช้พนักงานของบริษัท  ค�านวณราคาจากเงินดือนพนักงานที่
บริษัทจ่ายอัตราร้อยละ 5 ปรับเพิ่มปีละ 5 %

3.  บริษัท  บิลค์  เอเชีย  จ�ากัด บริษัทร่วม  
- บริษัทลงทุนในหุ้น สามัญร้อยละ 10 
เข้าเป็นกรรมการใน บริษัท บิลค์ เอเชีย 
จ�ากัด ( คุณธีรธร ธาราไชย)

บริษัทเล็งเห็นว่า ธุรกิจของ บริษัท  บิลค์ เอเชีย จ�ากัด เป็น 
เทคโนโลยีที่ช่วยหรือเอื้อในกระบวนการท�างานของบริษัท และมี
โอกาสที่จะเติบโตทางด้านรายได้ในเชิงของอุตสาหกรรมไอที จึง
ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกัน ออกแบบซอฟท์แวร์ เพื่อใช้
ในงานอุตสาหกรรม

ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทได้จ�าหน่าย
เงินลงทุน - บจ.บิลค์ เอเชีย

บริษัทว่าจ้างบริการดูแลระบบสารสนเทศ  -    -    -    -   ราคาตามที่ตกลงกัน

บริษัทให้เงินกู้ยืมแปลงสภาพ  -    -   สัญญากู้ยืมเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายช�าระดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยรับ - ค้างรับ  -    -    41,311  -    ร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นปี ครบก�าหนดช�าระในปี 2561

    เมื่อ 29  มกราคม 2559 ได้รับช�าระคืนเงินกู้ยืมทั้งจ�านวน

ลูกหนี้อื่น - เช็ครับระหว่างทาง - - - -

4.  บริษัท สวอน แอนด์ แมค
คลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทร่วม - บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญร้อย
ละ 51

บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป  -    168,250  -    1,704,375 ใช้พนักงานของบริษัท  ค�านวณราคาจากเงินดือนพนักงานที่
บริษัทจ่ายอัตราร้อยละ 5 ปรับเพิ่มปีละ 5 %

บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  -    60,000  -    660,000 บริษัทท�าบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการ Lesso Mall
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

 ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงเกินกว่า 5% ของส่วนผู้ถือ
หุ้นและก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ
 

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
การออกหลักทรัพย์อื่น 

 1.  ข้อมูลเกี่ยวกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :  ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส  
     จ�ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ส�าหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PPS-W1”)
ชนิด    : ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้
จ�านวนที่ออกและเสนอขาย  : ไม่เกิน 240,000,000 หน่วย (สองร้อยสี่สิบล้านหน่วย)
จ�านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส�าคัญ : 239,999,946 หุ้น (สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น) 
     แสดงสิทธิ หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
     0.25 บาทต่อหุ้น)

ลักษณะการเสนอขาย  : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
     ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ  
     “จ�านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ”
ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ  : 10 มิถุนายน 2559
อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ  : 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จนถึง
     วันที่ 9 ธันวาคม 2561)
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก   : 31 ธันวาคม 2559 (ในกรณีที่วันก�าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท�าการให้เลื่อนวัน 
     ก�าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท�าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�าหนดการใช้สิทธิครั้งดัง 
     กล่าว)

วันหมดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 9 ธันวาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
     (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  : 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการ 
     ปรับสิทธิ)

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ  : ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิได้ 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31  
     ธันวาคม 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถุนายน  
     2561 และวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ก�าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายก�าหนดให้ตรงกับ 
     วันที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิคือ 
     วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (ในกรณีที่วันก�าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท�าการ ให้เลื่อน 
     วันก�าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท�าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�าหนดการใช้สิทธิครั้ง 
     ดังกล่าว)

ตลาดรองของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ที่เกิดจากการใช้สิทธ ิ  
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

 บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปีของ บริษัท โปร
เจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดท�า
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยใช้นโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวัง
รอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนการก�าหนดนโยบาย การจัด
ให้มีระบบงาน รวมถึงการตรวจติดตามก�ากับดูแลและพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มี
ระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  และมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้ว
ในรายงานประจ�าปี

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงิน
ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม มีความเพียงพอ
และเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความ
เชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

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

............................................
(นายธัช ธงภักดิ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจ�าปี 2560 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯได้จัดท�าตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็น
ต่องบการเงินอย่างอิสระตามที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ร่วมกับส�านักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส  โดยได้ก�ากับดูแล แนะน�า และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 
2560   ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบ
ริษัทฯ  และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆดังกล่าว รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก 

4. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญช ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการคัดเลือกและแต่งตั้ง 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี 2560 โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถและทีมงานของผู้สอบบัญชีในส�านักงานสอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนที่
เหมาะสม    นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพบปะหารือกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  เป็นประจ�าทุกไตรมาส 
เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่ส�าคัญ 

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง อันเกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�า
เสนอให้พิจารณาทุกไตรมาส ทั้งในด้านโครงสร้าง, นโยบาย, แผนงาน, และแผนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
รวมทั้งได้มีการติดตามผลความคืบหน้าและการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�า่เสมอ เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย 
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6. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการสอบทานและให้
ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดัง
กล่าวตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจ�า
ทุกไตรมาส

7. การสอบทานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี    คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคัญในการบรหิารงานตามหลกัการของการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

8. การต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความส�าคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯได้
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ของบริษัทฯอย่างใกล้ชิดในปี 2560 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.pps.co.th/whistleblow

 โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มี
การรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กันอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

(พลต�ารวจโท  นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ในการก�าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมถึงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ ก�าหนดวิธีการและหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดแก่ คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบ และเกณฑ์การประเมินผลงานประจ�าปีตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่
เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน โดยมีนางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ด�ารงต�าแหน่งประธานฯ  นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ 
เป็นกรรมการ และ นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยได้ปฏิบัติภารกิจ สรุปได้โดย
สังเขป ดังนี้

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งได้พิจารณาสรรหา
จากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถ้วน ตามกฎบัตรฯ, กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ค�านึงถึงบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
มีภาวะผู้น�า มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ

2. พิจารณาก�าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่

เหมาะสมโดยค�านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ มีการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ

4. พิจารณาความเหมาะสมการให้ค่าตอบแทนแก่คณะผู้บริหารบริษัท ในการเข้าร่วม “โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง” (Employee Joint Investment Program : EJIP)

5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

...............................................
นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความเห็นให้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นประจ�าทุกปี พร้อมทั้งให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวและจรรยาบรรณของพนักงานให้พนักงานทั้ง
องค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

2. พิจารณาทบทวนแผนแม่บท (Roadmap 2556-2560) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ทบทวนการจัดท�าแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในช่วง ปี 2556-2560 
ดังกล่าว โดยให้แต่ละฝ่ายมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและสนับสนุนการด�าเนินงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

3. พิจารณาแผนแม่บท (Roadmap 2561-2565) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคมและฝ่ายจัดการร่วมกันจัดท�าแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในช่วงปี 2561-2565 
เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคตมากขึ้น ทั้งยังมีการมอบหมายให้แต่ละฝ่าย
วางแผนการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทที่วางไว้

4. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความ
เสี่ยงด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมและวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดท�าแผนลดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าว 
พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อด�าเนินการตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

5. พิจารณากระบวนการรับข้อร้องเรียนและขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ระดับอย่างเท่าเทียม และยังเปิดโอกาสให้สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ไม่
ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสการพบเห็นการกระท�าที่ผิดกฏหมาย แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะผ่านช่อง
ทางการร้องเรียนของบริษัทฯ ตามแนวทาง Whistleblower Policy ซึ่งเป็นนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้
แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ทางเวปไซต์ whistleblow@pps.co.th ซึ่งตลอดปี 2560 บริษัทฯ ยังไม่มีข้อ
ร้องเรียนตาม Whistleblower System แต่อย่างใด

 จากการด�าเนินงานทั้งหมด บริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่ง
ขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ 

......................................
(นายพงศ์ธร  ธาราไชย)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจ
ที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และในสภาวการณ์ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจยังถือเป็นปัจจัยส�าคัญ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมี
ความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยส่งเสริม สร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยลดความสูญเสีย 
สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตาม ก�ากับดูแล ก�าหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการด�าเนินการด้านการ
บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และก�าหนดให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ส�าคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้  ให้มีการป้องกันไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีวาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

1. น�าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจ�าปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วย
งานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการน�าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงและ KPI ส�าหรับการปฏิบัติงานในปี 2560 ต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

2. ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการป้องกันความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามการด�าเนินการธุรกิจใน
ปีนี้ อันอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนบริหารความ
เสี่ยง แนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในทุก
ไตรมาส เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดท�าการประเมินความเสี่ยงด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผลลบต่อภาพ
ลักษณ์และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งในด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการ ก็ได้ก�าหนดให้ต้อง
ท�าการประเมินความเสี่ยงด้วย

5. การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดให้ทุกฝ่ายของบริษัทฯ จัดท�าการประเมิน
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น เพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่
บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

 จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ น�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

................................
(นายกมล วิริยโชค)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 มีจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 
ท่าน และกรรมการอีก 6 ท่าน 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) และหน้าที่และความรับผิดชอบด้านพัฒนาองค์กร (ORD) ตามกฎบัตร
คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน
 ในปี 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน มีการประชุมมากกว่า 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนการด�าเนินงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ รวมทั้ง การศึกษา วิเคราะห์ และประมวลปัญหาขององค์กร เพื่อสนองตอบหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาระบบการท�างานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้ 

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร โดยเพิ่มให้มีการประชุม
เป็นประจ�าทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อวางแผนนโยบายการท�างาน และก�าหนดเป้าหมายของความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร 

2. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ท�างาน ได้ปรับปรุงแก้ไขและจัดท�าเอกสารระบบคุณภาพในฉบับเดิม ISO 9001 : 2008 ให้เป็น ISO 9001 : 2015  ทั้งนี้
เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และธ�ารงรักษาไว้ซึ่งนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ คู่มือคุณภาพและ
เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบด้านพัฒนาองค์กร (ORD) คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การท�างาน ได้ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล และรวบรวมข้อมูลจากการท�างานภายในองค์กรจากส่วนกลางและส่วน
โครงการ รวมทั้งการศึกษาข้อมูลจากภายนอกองค์กร เพื่อน�ามาใช้ในการจัดท�าระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ โดยผ่านระบบ
สารสนเทศที่ดูแลโดยฝ่ายสารสนเทศ ตลอดจนการน�ามาข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาไปสู่การท�างานด้านการ
ส�ารวจปริมาณ (Quality Surveyor) ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาองค์กรในอนาคต

 จากแผนการด�าเนินงานดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจน มั่นคง และเพิ่มการ
ท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

................................................
นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ

ประธานกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด  (มหาชน)

 ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด�าเนินงานรวม และผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่า
นี้
 
 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 การรับรู้รายได้จากสัญญารับจ้างตามขั้นความส�าเร็จของงาน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.1 เกี่ยวกับนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการ ซึ่งมีสัญญาการให้บริการบาง
สัญญาต้องรับรู้รายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงานโดยค�านวณตามสัดส่วนของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันที่ในรายงานทางการเงิน 
เปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมดของสัญญา ซึ่งความถูกต้องแม่นย�าครบถ้วนของประมาณการต้นทุนทั้งหมดของสัญญาขึ้นอยู่กับ 
การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาปัจจัยและตัวแปรต่างๆหลายประการ เช่น ความล่าช้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง การขยายหรือ
การลดขอบเขตงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ความถูกต้องแม่นย�าของประมาณการต้นทุนที่ต้องท�า
ต่อจนงานแล้วเสร็จตามสัญญาจะส่งผลกระทบต่อความถูกต้องแม่นย�าของการรับรู้รายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงาน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้
พิจารณาเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญารับจ้างตามขั้นความส�าเร็จของงานโดย

• ท�าความเข้าใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับงานตามสัญญารับจ้างที่ต้องรับรู้รายได้ตามขั้นความ
ส�าเร็จของงาน และการจัดท�าประมาณการต้นทุนทั้งหมดของสัญญารับจ้าง

• สอบถามฝ่ายบริหารถึงเหตุผลและข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการจัดท�าประมาณการต้นทุน และการเสนอราคาประมูล ในทุก
ประเด็นที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจอันเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน

• เลือกตัวอย่างสัญญารับจ้างที่ท�าขึ้นในระหว่างปี ท�าความเข้าใจและพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการประมาณการหนี้สิน (ถ้ามี)
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 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยว
กับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในซึ่งมีผลกระทบต่อการสอบบัญชีเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติ
งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
 
 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

       บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

       (นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร)
       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125
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• ทดสอบระบบการควบคุมที่ส�าคัญเกี่ยวกับการรับงาน และการจัดท�าประมาณการต้นทุนทั้งหมดตามสัญญา
• เปรียบเทียบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนที่ได้ประมาณไว้ ติดตามสาเหตุเพื่อพิจารณาผลกระทบต่อต้นทุนที่ต้องท�าต่อจนครบตาม

สัญญา รวมถึงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขั้นความส�าเร็จของงานในการน�าไปบันทึกการรับรู้รายได้
• ตรวจสอบความถูกต้องของการปรับเปลี่ยนประมาณการต้นทุนที่ต้องท�าต่อจนเสร็จ
• ตรวจสอบหลักฐานการรับมอบผลงานจากลูกค้า การรับช�าระค่าบริการว่ามีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับอัตรางานที่ท�าเสร็จ
• ส่งหนังสือยืนยันยอดมูลค่างานตามสัญญา มูลค่างานที่ได้ท�าเสร็จและส่งมอบงานแล้ว มูลค่างานที่ท�าเสร็จและค้างช�าระ

 ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง
รายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�าเนิน
งานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 50,731,099 41,969,255 39,827,909 29,889,737

     เงินลงทุนช่ัวคราว 7 154,273,676 64,050,515 154,273,676 64,050,515

     ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 133,249,504 96,532,255 126,939,732 87,572,631

     งานระหว่างให้บริการตามสัญญา 9 11,694,154 0 11,694,154 0

     เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 10 0 0 5,700,000 9,617,444

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 349,948,433 202,552,025 338,435,471 191,130,327

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 0 0 12,280,447 15,280,447

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 4,596,930 2,388,703 3,749,980 2,449,980

     เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 13 5,155,624 3,766,338 2,640,000 2,640,000

     อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 460,000 460,000 460,000 460,000

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 10,040,578 9,345,289 8,533,490 8,097,704

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 16 5,180,435 2,783,509 6,767,269 4,159,890

     เงินฝากประจ้าธนาคารท่ีมีภาระค้้าประกัน 17 9,005,084 44,200,887 5,969,169 41,188,897

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19 5,054,247 5,134,408 8,507,902 7,955,416

     เงินประกันผลงาน 9,366,811 14,548,977 9,366,811 14,548,977

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

            ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 6,972,439 6,063,732 5,186,248 5,182,900

            เงินมัดจ้า - เงินประกัน 365,044 401,156 314,960 351,072

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,197,192 89,092,999 63,776,276 102,315,283

รวมสินทรัพย์ 406,145,625 291,645,024 402,211,747 293,445,610

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท  โปรเจค  แพลนน่ิง  เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินหมุนเวียน

     เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21 43,148,203 46,586,974 42,149,259 45,896,659

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,276,668 2,520,323 1,276,668 2,520,323

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 44,424,871 49,107,297 43,425,927 48,416,982

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส้าหรับผลประโยชน์

          พนักงาน 28.2 28,570,182 25,556,687 28,322,935 25,381,722

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 28,570,182 25,556,687 28,322,935 25,381,722

     รวมหน้ีสิน 72,995,053 74,663,984 71,748,862 73,798,704

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

              หุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    22 180,000,000 180,000,000

              หุ้นสามัญ 863,999,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    22 215,999,890 215,999,890

          ทุนท่ีช้าระแล้ว

              หุ้นสามัญ 479,999,892 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    22 119,999,973 119,999,973

              หุ้นสามัญ 741,824,619 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    22 185,456,155 185,456,155

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 63,568,563 48,312,106 63,568,563 48,312,106

     เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ 23.3 18,634,924 11,834,567 18,634,924 11,834,567

     ก้าไรสะสม

          จัดสรรแล้ว 24 7,650,000 5,150,000 7,650,000 5,150,000

          ยังไม่ได้จัดสรร 54,448,166 30,086,586 51,633,001 33,047,003

     องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 2,897,722 896,932 3,520,242 1,303,257

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 332,655,530 216,280,164 330,462,885 219,646,906

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ้านาจควบคุม 495,042 700,876 0 0

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 333,150,572 216,981,040 330,462,885 219,646,906

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 406,145,625 291,645,024 402,211,747 293,445,610

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท  โปรเจค  แพลนน่ิง  เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 

งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการบริการ 388,950,630 306,923,518 364,422,952 293,982,810

ต้นทุนจากการบริการ (255,412,454) (206,236,137) (236,662,200) (196,456,450)

ก าไรข้ันต้น 133,538,176 100,687,381 127,760,752 97,526,360

รายได้อ่ืน

ดอกเบ้ียรับ 977,948 1,893,338 1,056,923 2,016,769

ค่าตอบแทนจากการยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้น 18 0 1,968,689 0 1,968,689

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 0 3,500,000 0 3,500,000

รายได้อ่ืน 6,105,409 4,814,928 6,802,675 5,433,024

รวมรายได้อ่ืน 7,083,357 12,176,955 7,859,598 12,918,482

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 140,621,533 112,864,336 135,620,350 110,444,842

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (78,684,947) (64,669,460) (74,133,628) (61,784,695)

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 0 0 (3,600,000) 0

หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 382,556 (566,000)

ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน (108,930) (866,500) (108,930) (866,500)

โอนกลับค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (หน้ีสงสัยจะสูญ) - ลูกหน้ีการค้า 2,958,688 (6,049,724) 3,107,576 (4,776,872)

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 2,849,758 (6,916,224) (218,798) (6,209,372)

ต้นทุนทางการเงิน (1,469) (893) (1,469) (772)

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 2,297,513 309,677 0 0

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 67,082,388 41,587,436 61,266,455 42,450,003

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (12,520,185) (9,682,694) (11,874,000) (9,579,066)

ก าไรส าหรับปี 54,562,203 31,904,742 49,392,455 32,870,937

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  2,216,985 1,175,335 2,216,985 1,175,335

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (216,195) (406,325) 0 0

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,000,790 769,010 2,216,985 1,175,335

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,000,790 769,010 2,216,985 1,175,335

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 56,562,993 32,673,752 51,609,440 34,046,272

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท  โปรเจค  แพลนน่ิง  เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 55,168,037 32,175,485 49,392,455 32,870,937

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (605,834) (270,743) 0 0

รวม 54,562,203 31,904,742 49,392,455 32,870,937

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,000,790 769,010 2,216,985 1,175,335

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0 0 0 0

รวม 2,000,790 769,010 2,216,985 1,175,335

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 57,168,827 32,944,495 51,609,440 34,046,272

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (605,834) (270,743) 0 0

รวม 56,562,993 32,673,752 51,609,440 34,046,272

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน - ส่วนของท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 26.1 0.082                 0.055                 0.073                 0.056                 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 675,111,740 581,894,906 675,111,740 581,894,906

ก าไรต่อหุ้นปรับลด - ส่วนของท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 26.2 0.069                 0.048                 0.061                 0.049                 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 804,578,240 672,494,404 804,578,240 672,494,404

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  โปรเจค  แพลนน่ิง  เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
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งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

     ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 67,082,388 41,587,436 61,266,455 42,450,003

     รำยกำรปรับกระทบก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ

          (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

รำยได้เงินปันผล (876,990) (1,589,750) (876,990) (1,589,750)

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนช่ัวครำว (2,584,609) (1,475,027) (2,584,609) (1,475,027)

(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 (3,500,000) 0 (3,500,000)

(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (9,207) (162,926) (9,207) (162,926)

ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ทรัพย์สิน 11,430 866,500 11,430 866,500 

ค่ำตอบแทนจำกกำรยกเลิกข้อตกลงบำงส่วนใน

     สัญญำผู้ถือหุ้น 0 (1,968,689) 0 (1,968,689)

(โอนกลับ)ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน 0 (500,000) 3,600,000 (500,000)

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)

     - ลูกหน้ีกำรค้ำ (2,958,688) 6,049,724 (3,107,576) 4,776,872 

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 

    - เงินให้กู้ยืมกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 (382,556) 566,000 

ค่ำเส่ือมรำคำทรัพย์สิน 1,421,725 1,492,125 1,053,416 1,233,381 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 585,505 396,508 727,249 476,122 

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยตัดจ่ำย 220,834 740,174 0 700,000 

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 3,970,277 3,869,269 3,897,995 3,805,461

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ีย 1,469 893 1,469 772 

ส่วนแบ่ง(ก ำไร)ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

        และกิจกำรร่วมค้ำ (2,297,513) (309,677) 0 0 

     ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 64,566,621 45,496,560 63,597,076 45,678,719

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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บริษัท  โปรเจค  แพลนน่ิง  เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

2560 2559 2560 2559

     สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (34,395,714) (59,490,907) (36,896,678) (52,418,878)

งำนระหว่ำงให้บริกำรตำมสัญญำ (11,694,154) 0 (11,694,154) 0 

เงินประกันผลงำน 5,182,166 3,816,851 5,182,166 3,816,851 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,612 40,502 8,612 40,502 

     สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (40,899,090) (55,633,554) (43,400,054) (48,561,525)

     หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,065,285) 24,870,419 (4,523,915) 24,982,183 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ

     ผลประโยชน์พนักงำน (956,782) (1,600,496) (956,782) (1,600,496)

     หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,022,067) 23,269,923 (5,480,697) 23,381,687 

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 18,645,464 13,132,929 14,716,325 20,498,881 

จ่ำยดอกเบ้ีย (1,469) (893) (1,469) (772)

จ่ำยภำษีเงินได้ (15,367,466) (8,137,102) (14,227,734) (7,732,263)

เงินสดรับภำษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำย 0 2,853,113 0 2,853,113 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 3,276,529 7,848,047 487,122 15,618,959 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรับจำกเงินปันผล 876,990 1,589,750 876,990 1,589,750 

เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนช่ัวครำว (195,450,657) (139,293,858) (195,450,657) (139,293,858)

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนช่ัวครำว 111,220,489 162,256,681 111,220,489 162,256,681 

เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0 (600,000) (15,280,447)

เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,300,000) 0 (1,300,000) 0 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 4,000,000 0 4,000,000 

เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยืมกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 0 10,031,311 4,300,000 10,031,311 

เงินสดรับจำกกำรยกเลิกข้อตกลงบำงส่วนใน

     สัญญำผู้ถือหุ้น 0 1,968,689 0 1,968,689 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท  โปรเจค  แพลนน่ิง  เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

2560 2559 2560 2559

เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค้ ำประกัน 35,195,803 (31,313,266) 35,219,728 (31,388,287)

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 14,000 194,392 14,000 194,392 

เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (2,097,137) (1,196,966) (1,469,325) (865,561)

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,364,517) (744,295) (2,566,714) (1,758,218)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (53,905,029) 7,492,438 (49,755,489) (8,545,548)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ำยหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0 (60,688) 0 (60,688)

เงินสดรับค่ำหุ้นในบริษัทย่อยจำกส่วนของ

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 400,000 1,669,375 0 0 

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง

สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 62,039,242 11,834,567 62,039,242 11,834,567 

เงินสดจ่ำยเงินปันผล (2,832,703) (2,240,011) (2,832,703) (2,240,011)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 59,606,539 11,203,243 59,206,539 9,533,868 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 8,978,039 26,543,728 9,938,172 16,607,279 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (216,195) (406,325) 0 0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ 8,761,844 26,137,403 9,938,172 16,607,279 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 41,969,255 15,831,852 29,889,737 13,282,458 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 50,731,099 41,969,255 39,827,909 29,889,737 

กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม  ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ  31

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท  โปรเจค  แพลนน่ิง  เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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หมายเหตุประกอบการเงิน  
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป

1.1 บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  "บริษัท"  เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 

มิถุนำยน  2530  แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด  เม่ือวันท่ี 5 มิถุนำยน 2555  มีท่ีอยู่จดทะเบียนต้ังอยู่ท่ี 381/6 

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

1.2 บริษัทประกอบกิจกำรธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษำ  รับให้ค ำปรึกษำ  และบริหำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง  ส ำหรับงำน

ก่อสร้ำงแขนงต่ำง ๆ รวมถึงโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน

2.1  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน        รวมถึงแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีประกำศใช้โดย

     สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ

     ตลำดหลักทรัพย์   ลงวันท่ี   22   มกรำคม   2544   เร่ืองกำรจัดท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและ

     ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำก

ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลงวันท่ี 11 ตุลำคม 2559 เร่ืองก ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

งบกำรเงินของบริษัท จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน  

            ยกเว้นรำยกำรท่ีเปิดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีท่ีเก่ียวข้อง

2.2 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยหลำยข้อก ำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

     ท้ังสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน 

            บริษัทและบริษัทย่อยก ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  กรอบแนวคิดน้ีรวม

    ถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำ    ซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีนัยส ำคัญ    รวมถึงกำรวัดมูลค่ำ

     ยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน 

            กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้  และปรับปรุงกำรวัดมูลค่ำท่ีมีนัยส ำคัญอย่ำง

     สม่ ำเสมอ หำกมีกำรใช้ข้อมูลจำกบุคคลท่ีสำมเพ่ือวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ  หรือกำรต้ังรำคำ  กลุ่มผู้

     ประเมินได้ประเมินหลักฐำนท่ีได้มำจำกบุคคลท่ีสำมท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำ  รวมถึงกำรจัดระดับ

     ช้ันของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในอนำคต

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ สภำวิชำชีพบัญชี

ได้ออกประกำศท่ีเก่ียวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ี

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป ดังต่อไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) กำรน ำเสนองบกำรเงิน

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินค้ำคงเหลือ

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี

และข้อผิดพลำด

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญำก่อสร้ำง

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได้

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญำเช่ำ

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รำยได้

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ

ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนกำรกู้ยืม

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน

ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

หมายเหตุประกอบการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ประเด็นปัญหำของกำรวัดมูลค่ำท่ีมีนัยส ำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย 

เม่ือวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน  บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ให้มำก

     ท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้   มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำน้ีถูกจัดประเภทในแต่ละล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลท่ีใช้ในกำร

ประเมินมูลค่ำดังน้ี 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

อย่ำงเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง  (เช่น รำคำขำย) หรือโดยอ้อม  (เช่น ได้มำจำกรำคำ)  ถ้ำ

สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ได้มำจำกข้อมูลท่ีสังเกตได้ (ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ

สังเกตได้)

หำกข้อมูลท่ีน ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม

     ท่ีแตกต่ำงกัน   กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมล ำดับช้ันของมูลค่ำ

     ยุติธรรมของข้อมูลท่ีอยู่ในระดับต่ ำสุดท่ีมีนัยส ำคัญส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเกิด

รำยกำร

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเกิด

กำรโอน

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดังต่อไปน้ี 

· หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 4.3.1 และข้อ 7 เงินลงทุนเผ่ือขำยและกองทุนเปิด

· หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 34 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีได้ใช้ในระหว่ำงปี

ในระหว่ำงปี   บริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร

เงินฉบับปรับปรุง  (ปรับปรุง  2559)  รวมถึงแนวปฎิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมี

รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฎิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว

ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฎิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฎิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการบัญชี(ต่อ) เร่ือง

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รำยได้ - รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริกำรโฆษณำ

ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และกำร

ปรับปรุงสภำพแวดล้อม

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 29 

(ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ

ท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุน

ข้ันต่ ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำร

บัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) กำรจ่ำยสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีน ำส่งรัฐ

บริษัท ไม่มีแผนท่ีจะน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  และคำดว่ำไม่มีผลกระทบ

ท่ีมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี(ต่อ) เร่ือง

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) ก ำไรต่อหุ้น

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ท่ีอำจเกิดข้ึน

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน

ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) กำรรวมธุรกิจ

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญำประกันภัย

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก

ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงำนด ำเนินงำน

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบกำรเงินรวม

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) กำรร่วมกำรงำน

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอ่ืน

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องอย่ำงเฉพำะ

เจำะจงกับกิจกรรมด ำเนินงำน

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่ำ

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได้ - กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือ

ของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 



180  181  รายงานประจ�าปี 2560 ANNUAL REPORT 2017บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

เง
ิน

ส�า
หร

ับป
ี ส

ิ้นส
ุดว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

0 

   
   

   
   

  ห
มา
ยเห

ตุป
ระ
กอ
บง
บก

าร
เงิน

 (ต่
อ)

ปร
ะเท

ศที่

จด
ทะ
เบีย

น
สกุ
ลเงิ

น

25
60

25
59

25
60

25
59

ร้อ
ยล
ะ

ร้อ
ยล
ะ

บริ
ษัท

ร่ว
ม 

:

บริ
ษัท

 สว
อน

 แอ
นด์

 แม
คค

ลา
เรน

 
ไท
ย

บา
ท

3,7
49

,98
0

2,4
49

,98
0

51
.00

35
.00

ออ
กแ
บบ

สถ
าปั
ตย

กร
รม

 งา
นต

รว
จส
อบ

 โค
รงก

าร
 

   
   

   
 (ปร

ะเท
ศไ
ทย

) จ
 ากั
ด

   
  ง
าน
ศึก

ษา
โค
รงก

าร
แล
ะอ
 าน
วย
กา
รก่
อส
ร้า
ง 

   
   

 
   

  

กิจ
กา
รร่
วม
ค้า

 :

   
  

กิจ
กา
รร่
วม
ค้า

 พี
พีคิ

ว 
ไท
ย

บา
ท

2,6
40

,00
0

2,6
40

,00
0

80
.00

80
.00

ออ
กแ
บบ

 วา
งแ
ผน

แล
ะค
วบ

คุม
กา
รก่
อส
ร้า
ง 

   
  อ

าค
าร
ให้
หน่

วย
งาน

รา
ชก
าร
แห่

งห
นึ่ง

 

   
   

   
   

บริ
ษัท

ย่อ
ยเป็

นกิ
จก
าร
ที่อ

ยู่ภ
าย
ใต้
กา
รค
วบ

คุม
ขอ
งบ
ริษั
ท 

 กา
รค
วบ

คุม
เกิด

ขึ้น
เมื่อ

บริ
ษัท

เปิ
ดรั
บห

รือ
มีสิ

ทธิ
ใน
ผล
ตอ

บแ
ทน

ผัน
แป

รจ
าก
กา
รเกี่

ยว
ข้อ
งกั
บกิ

จก
าร
นั้น

แล
ะมี
คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รใช้

อ า
นา
จ

   
  เ

หนื
อกิ
จก
าร
นั้น

  ท
 าให้

เกิด
ผล
กร
ะท

บต่
อจ
 าน
วน
เงิน

ผล
ตอ

บแ
ทน

ขอ
งบ
ริษั
ท 

 งบ
กา
รเงิ

นข
อง
บริ
ษัท

ย่อ
ยได้

รว
มอ

ยู่ใ
นง
บก

าร
เงิน

รว
มนั

บแ
ต่วั
นที่

มีก
าร
คว
บคุ

มจ
นถึ

งวั
นที่

กา
รค
วบ

คุม
สิ้น

สุด
ลง

 

ใน
ไต
รม
าส

 2 
ปี 

25
60

  บ
ริษั
ทล

งทุ
นเพิ่

มใ
นหุ้

นส
ามั
ญข

อง
บริ
ษัท

 สว
อน

 แอ
นด์

 แม
คค

ลา
เรน

 (ป
ระ
เท
ศไ
ทย

) จ
 ากั
ด  

มีผ
ลให้

สัด
ส่ว
นก

าร
ลง
ทุน

เป
ลี่ย

นจ
าก
เดิม

ร้อ
ยล
ะ 3

5 เ
ป็น

ร้อ
ยล
ะ 5

1 แ
ต่บ

ริษั
ทยั

งค
ง

สถ
าน
ะค
วา
มสั

มพั
นธ์
เป็
นบ

ริษั
ทร่
วม

   
 เนื่

อง
จา
กใน

กา
รร่
วม
ลง
ทุน

กับ
กลุ่

มผู้
ถือ
หุ้น

ได้
มีก

าร
ตก

ลง
ร่ว
มกั

นกั
บบ

ริษั
ท 

   
ว่า
สิท

ธิใน
กา
รค
วบ

คุม
บริ
ษัท

ร่ว
มดั

งก
ล่า
วเป็

นก
าร
คว
บคุ

มร่
วม
กัน

โด
ยสั
ดส่

วน
กร
รม
กา
ร

   
  บ

ริห
าร
ยัง
คง
เป็
นสั

ดส่
วน
หนึ่

งต่
อห

นึ่ง
ดัง
เดิม

(หน่
วย

 : บ
าท

)

ทุน
ที่เรี

ยก
ช า
ระ
แล้
ว

อัต
รา
กา
รถื
อหุ้

น
ปร
ะเภ

ทธุ
รกิ
จ

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

เง
ิน

ส�า
หร

ับป
ี ส

ิ้นส
ุดว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

0 
   

   
   

   
  ห

มา
ยเห

ตุป
ระ
กอ
บง
บก

าร
เงิน

 (ต่
อ)

3.
หลั

กเก
ณฑ์

ใน
กา
รจั
ดท

 าง
บก

าร
เงิน

รว
ม

3.1
ใน
กา
รจั
ดท

 าง
บก

าร
เงิน

รว
ม ถื

อห
ลัก
เกณ

ฑ์ก
าร
รว
มเฉ

พา
ะบ

ริษั
ท 

 ซึ่ง
บริ
ษัท

 โป
รเจ

ค แ
พล

นนิ่
ง  
เซอ

ร์วิ
ส  

จ า
กัด

 (ม
หา
ชน

) มี
อ า
นา
จค
วบ

คุม
ใน
บริ
ษัท

เหล่
านั้
น 

 ห
ลัง
จา
กได้

ตัด
ยอ
ดค

งเห
ลือ
แล
ะร
าย
กา
ร

ระ
หว่
างกั

นแ
ล้ว

  โ
ดย

บริ
ษัท

ได้
น า
บริ
ษัท

ย่อ
ยเข้

าม
าจั
ดท

 าง
บก

าร
เงิน

รว
มตั้

งแ
ต่วั
นที่

มีอ
 าน
าจ
คว
บคุ

ม

3.2
กา
รตั
ดบั

ญชี
ระ
หว่
างบ

ริษั
ทใ
นเงิ

นล
งทุ
นใ
นบ

ริษั
ทย่

อย
กับ

ส่ว
นข

อง
ผู้ถื
อหุ้

น 
โด
ยถื
อห

ลัก
กา
รตั
ดบั

ญชี
เป็
นเงิ

นล
งทุ
นร้
อย
ละ

 1
00

 ส่ว
นที่

เป็
นข

อง
ผู้ถื
อหุ้

นร
าย
อื่น

แส
ดง
เป็
นส่

วน
ได้
เสีย

ที่ไ
ม่มี

อ า
นา
จค
วบ

คุม

3.3
งบ
กา
รเงิ

นร
วม
นี้จั

ดท
 าขึ้
น 

 โด
ยมี

วัต
ถุป

ระ
สง
ค์เพื่

อแ
สด

งฐ
าน
ะก
าร
เงิน

แล
ะผ
ลก
าร
ด า
เนิน

งาน
รว
มข

อง
บริ
ษัท

  โ
ปร
เจค

  แ
พล

นนิ่
ง เ
ซอ
ร์วิ
ส  

จ า
กัด

  (
มห

าช
น) 

 แล
ะบ

ริษั
ทย่

อย
เท่
านั้
น 

 กา
รใช้

ข้อ
มูล

ตา
ม

งบ
กา
รเงิ

นเพื่
อวั
ตถุ
ปร
ะส
งค์
อื่น

 อา
จมี

ข้อ
จ า
กัด

ด้า
นลั

กษ
ณะ

ธุร
กิจ
ที่ค่

อน
ข้า
งแ
ตก

ต่า
งกั
นใ
นบ

รร
ดา
บริ
ษัท

ต่า
ง ๆ

  ที่
น า
งบ
กา
รเงิ

นม
าป
ระ
กอ
บเ
ป็น

งบ
กา
รเงิ

นร
วม

3.4
งบ
กา
รเงิ

น ร
วม
ปร
ะก
อบ

ด้ว
ยง
บก

าร
เงิน

ขอ
งบ
ริษั
ท 
โป
รเจ

ค แ
พล

นนิ่
ง เ
ซอ
ร์วิ
ส จ

 ากั
ด 

(มห
าช
น) 

 ซึ่ง
เป็
นบ

ริษั
ทใ
หญ่

  แ
ละ
งบ
กา
รเงิ

นบ
ริษั
ทย่

อย
  ซึ่

งบ
ริษั
ท 
โป
รเจ

ค แ
พล

นนิ่
ง เ
ซอ
ร์วิ
ส จ

 ากั
ด 

(มห
าช
น) 

เข้า
ถือ
หุ้น

หรื
อมี

อ า
นา
จค
วบ

คุม
อย่
างเ

ป็น
สา
ระ
ส า
คัญ

ใน
บริ
ษัท

ย่อ
ย แ

ละ
ส่ว
นไ
ด้เสี

ยใน
บริ
ษัท

ร่ว
มแ

ละ
กิจ
กา
รร่
วม
ค้า
ดัง
นี้

ปร
ะเท

ศที่

จด
ทะ
เบีย

น
สกุ
ลเงิ

น

25
60

25
59

25
60

25
59

ร้อ
ยล
ะ

ร้อ
ยล
ะ

บริ
ษัท

ย่อ
ย :

บริ
ษัท

 พี
พีเ
อส

 ดีไ
ซน

 จ า
กัด

ไท
ย

บา
ท

3,4
53

,72
0

3,4
53

,72
0

99
.99

99
.99

ออ
กแ
บบ

 วา
งแ
ผน

แล
ะค
วบ

คุม
ก า
รก่
อส
ร้า
ง

บริ
ษัท

 พี
พีเ
อส

 อิน
ฟอ

ร์เม
ชั่น

 
ไท
ย

บา
ท

4,4
99

,99
0

4,4
99

,99
0

89
.99

89
.99

ให้
บริ
กา
รมี
เดีย

แล
ะค
อน

เท
นต์

แล
ะจั
ดแ

สด
งค
อน

เสิร์
ต

   
   

คอ
นซั

ลแ
ทน

ท์ 
จ า
กัด

   
  

บริ
ษัท

 สะ
พัฒ

น์ 
โป
รเจ

ค จ
 ากั
ด

ไท
ย

บา
ท

60
0,0

00
0

60
.00

0.0
0

ให้
บริ
กา
รด้
าน
กา
รด
 าเนิ

นง
าน

 ด้า
นก

าร
เป็
นที่

ปรึ
กษ

า

   
  อ

าค
าร
ปร
ะห

ยัด
พลั

งงา
น 
อา
คา
รเขี

ยว
 อา

คา
รเพื่

อ

   
  ก

าร
พัฒ

นา
ที่ยั่

งยื
น 

EN
SE

MB
LE

 EQ
UIT

Y P
TE

., L
TD

สิง
คโ
ปร์

ดอ
ลล
าร์

11
,68

0,4
47

11
,68

0,4
47

90
.00

90
.00

ให้
ค า
ปรึ
กษ

าก
าร
ลง
ทุน

ระ
บบ

ข้อ
มูล

สา
รส
นเท

ศ แ
ละ

สิง
คโ
ปร์

   
  ก

าร
ลง
ทุน

ทั่ว
ไป

 ใน
ภูมิ

ภา
ค

   
  

 - 
6 -

อัต
รา
กา
รถื
อหุ้

น
ปร
ะเภ

ทธุ
รกิ
จ

ทุน
ที่เรี

ยก
ช า
ระ
แล้
ว

(หน่
วย

 : บ
าท

)



182  183  รายงานประจ�าปี 2560 ANNUAL REPORT 2017บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

4.3.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย  บริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/

ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  ซ่ึงจ านวนท่ีตัดจ าหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ

ดอกเบ้ียรับ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันท าการสุดท้าย

ของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

            บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ เม่ือราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

บริษัทใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.4 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะได้รับ หักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้  และอาศัย

ประสบการณ์ในการเก็บหน้ีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์หรือพิจารณาจากอายุหน้ีท่ีค้างช าระ   หากค้างช าระเกินกว่า   365   วัน

มีนโยบายพิจารณาค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท้ังจ านวน

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ   ประกอบด้วย   คอมพิวเตอร์    และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน 

(วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  ต้นทุนในการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือและ

ค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้าน้ัน  เช่น  ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซ้ือสินค้า

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ  หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้

ขายสินค้าน้ันได้และค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าบันทึกส าหรับสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเส่ือมสภาพ

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วย

ค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)  

4.7 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า  แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)  ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ  และแสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

การสูญเสียความควบคุม

เม่ือบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยน้ันออก รวมถึงส่วนได้

            เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อยน้ัน  ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจาก

การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ียังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม  ณ  วันท่ีสูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วย ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

 บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย

ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว 

กิจการร่วมค้า  พีพีคิว เป็นกิจการท่ีจัดต้ังข้ึนตามข้อตกลงในสัญญาก่อสร้าง เม่ือวันท่ี  20  มีนาคม 2552  จากการร่วมทุน

กันระหว่างบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จ ากัด  และบริษัท วิศวกรและสถาปนิก

คิวบิค จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ตามล าดับ 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

4.1.1 รายได้จากการให้บริการตามสัญญาท่ีระบุค่าบริการไว้อย่างแน่นอน จะรับรู้รายได้ตามข้ันความส าเร็จของงาน 

เม่ือสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ ข้ันความส าเร็จของงานค านวณจากอัตราส่วนของต้นทุนบริการท่ีเกิดข้ึน

ของงานท่ีเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณต้นทุนบริการท้ังส้ิน

4.1.2 รายได้จากการให้บริการตามสัญญาท่ีไม่ระบุค่าบริการไว้อย่างแน่นอน รับรู้รายได้เม่ือให้บริการเสร็จส้ิน

4.1.3 รายได้จากการขาย รับรู้เม่ือได้ส่งมอบสินค้าและโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว

4.1.4 บริษัทรับรู้รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงินท่ีถึงก าหนดรับ

     คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ าประกัน)

4.3 เงินลงทุนช่ัวคราว

4.3.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม  บริษัทบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

ไปยังก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จ านวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของ จนกระท่ังจ าหน่ายหลักทรัพย์จึง 

บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าน้ันในก าไรขาดทุน

 - 8 -
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4.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

รายจ่ายเก่ียวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

4.13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีต้องจ่ายในแต่ละงวด  เป็นค่าใช้จ่ายท้ังหมดในงวดน้ัน  และ

ค านวณภาษีเงินได้ตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

4.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราว     ระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ี  ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินน้ัน  โดยใช้อัตราภาษีท่ีมี

ผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ 

แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้

ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้น้ัน

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า   บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก าไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียว

ข้องกับรายการท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 ประมาณการหน้ีสิน 

บริษัท  จะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน  ตาม

กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสีย

ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ    เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่า

เช่ือถือ  หากบริษัท คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินท้ังหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน

บริษัท  จะรับรู้รายจ่ายท่ีได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการ

เพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์หรือท้ังสองอย่าง  ซ่ึงแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัทบันทึกราคาสินทรัพย์ในราคาทุน   ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์   ต้นทุน

ร้ือถอนการขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)

การก าหนดค่าเส่ือมราคา  พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน  เม่ือแต่ละส่วนประกอบน้ันมีสาระส าคัญ

อาคารและอุปกรณ์  ตัดค่าเส่ือมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังน้ี

จ านวนปี

อาคารส านักงาน ส่วนปรับปรุงอาคาร 20

ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแต่งส านักงาน เคร่ืองใช้ส านักงาน 

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน,   เงินลงทุน,  ท่ีดินและสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนต่างๆ  เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่า  สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

หากมีราคาต่ ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และบริษัทจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า  ต่อเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าการด้อยค่าน้ันไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือ

ยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  หมายถึง  ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใด

จะสูงกว่าและจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือ

การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะตัดจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานดังน้ี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3-10  ปี

4.12 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการ

เงินด้วยจ านวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันท่ีเร่ิมต้นของสัญญา ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา

จะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ  ตลอดอายุสัญญาเช่าการเงินตามยอดคงเหลือของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

หมายเหตุประกอบการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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4.17 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน ใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน

4.18 ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้น ท่ีแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน  ค านวณโดยการหารก าไรหรือ

ขาดทุนส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

4.19 ก าไรต่อหุ้นปรับลด

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวนโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของ

หุ้นสามัญท่ีบริษัทอาจต้องออกเพ่ือแปลงเป็นหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดท้ังส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการใช้

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นมาแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการ

เงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้  การใช้

ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคัญมีดังน้ี

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ

ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อย ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี

ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต  อายุของหน้ีท่ีคงค้างและ

สภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ัน

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

4.15 ประมาณการทางบัญชี

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันท่ี

ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน  เป็นมูลค่าท่ีประมาณการโดยผู้เช่ียวชาญตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้บริหารให้การรับรองการประมาณการในเร่ืองน้ีค่อนข้างมีความไม่แน่นอน   อันเน่ืองมาจาก

ลักษณะของโครงการท่ีมีระยะเวลายาว  ตามหมายเหตุข้อ 4.16.3  การประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ  ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละ

ส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี

4.16 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ ผลประโยชน์พนักงาน

4.16.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   ซ่ึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้ก าหนดการจ่ายสมทบไว้

แล้ว  สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการ

กองทุนภายนอก  กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท  เงิน

จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิด

รายการน้ัน

4.16.2 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP)

ภาระหน้ีสินตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเม่ือเกิดข้ึน

4.16.3 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากเลิกจ้างเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐาน

เก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคตท่ีบริษัทก าหนดข้ึนอย่างเหมาะสม  สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ

พนักงานสุทธิประจ าปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปล่ียนแปลงใน

จ านวนพนักงาน  การเปล่ียนแปลงในอัตราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน

สุทธิในทุกปี  บริษัท ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงสะท้อนถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีควรน ามาใช้ในการค านวณ

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน ในการประเมินอัตราส่วนลดท่ี

เหมาะสม บริษัท จะพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงจ่ายในสกุลเงินท่ีได้รับประโยชน์

หมายเหตุประกอบการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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7. เงินลงทุนช่ัวคราว

งบการเงินรวมและ

2560 2559

กองทุนเปิด-ตลาดเงิน 81,200,072 33,727,152 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผ่ือขาย 9,426,791 28,694,291 

หุ้นกู้อนุพันธ์ระยะส้ัน 19,562,320 0 

บวก ก าไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 4,400,303 1,629,072 

สุทธิ 114,589,486 64,050,515 

ต๋ัวแลกเงิน 40,000,000 0 

หัก ดอกเบ้ียรอรับรู้ (315,810) 0 

สุทธิ 39,684,190 0 

รวม 154,273,676 64,050,515 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2560   บริษัทท าสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์แห่งหน่ึง   ซ้ือขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงระยะส้ันซ่ึง

เปล่ียนมือไม่ได้  และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับราคายุติธรรมเงินลงทุนหุ้นสามัญ - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   มูลค่า

เงินลงทุน  19.56  ล้านบาท   อัตราผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ  8.9740  ต่อปี  มีระยะเวลาใช้สิทธ์ิ  91  วัน  ครบก าหนดในวันท่ี

14  กุมภาพันธ์  2561  เม่ือครบก าหนดไถ่ถอน  หากมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนหุ้นสามัญ - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  

มีราคาสูงกว่าราคาใช้สิทธ์ิ   บริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินพร้อมผลตอบแทนตามสัญญา  แต่หากราคายุติธรรมเงินลงทุน

หุ้นสามัญ - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดต่ ากว่าราคาใช้สิทธ์ิ บริษัทจะได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามจ านวน

และเงินสด(หุ้นและเงินสดส่วนเกินเพ่ือการช าระราคา บวก เงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น(ถ้ามี))

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2560  ราคายุติธรรมเงินลงทุนหุ้นสามัญ -  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มีราคาสูงกว่า 

ราคาใช้สิทธ์ิ  ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะส้ัน ณ วันส้ินงวด  จึงมีราคาเท่ากับ 19.79 ล้านบาท  ซ่ึงค านวณจาก

ราคาทุนบวกอัตราผลตอบแทนข้างต้น

 - 15 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยจะต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว

ได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่น้ันจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่าย

บริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน  ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับ

รู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด  โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต

ในแต่ละช่วงเวลา

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2560 2559 2560 2559

เงินสด 3,946,924 5,131,454 120,000 90,000 

เงินฝากกระแสรายวัน 2,101,563 5,187,744 30,000 39,787 

เงินฝากออมทรัพย์ 44,682,612 30,420,049 39,677,909 28,763,630 

เช็ครับระหว่างทาง 0 1,230,008 0 996,320 

รวม 50,731,099 41,969,255 39,827,909 29,889,737 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

9. งานระหว่างให้บริการตามสัญญา

งานระหว่างให้บริการตามสัญญา  เป็นต้นทุนส าหรับการจัดหาสินทรัพย์และบริการต่าง ๆ  ท่ีนอกเหนือจากการบริหาร

โครงการและการควบคุมงานก่อสร้าง   เช่น   การสร้างอาคารส านักงาน  การจัดท าห้องประชุม   การจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ส านักงานให้ครบตามสัญญาในส่วนท่ียังไม่ส่งมอบงาน

10. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 30.1.6 0 0 5,700,000 10,000,000 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 9,500,000 9,500,000 

รวม 0 0 15,200,000 19,500,000 

(หัก) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 0 (3,741,000)

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 (9,500,000) (6,141,556)

รวม 0 0 (9,500,000) (9,882,556)

เงินให้กู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 0 0 5,700,000 9,617,444 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นต๋ัวสัญญาใช้เงิน จ านวน 15.20 ล้านบาท  

และจ านวน  19.50  ล้านบาท  ตามล าดับ ครบก าหนดช าระเม่ือทวงถาม  อัตราดอกเบ้ียผันแปรตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า

ประเภท  12  เดือน  ของธนาคารทหารไทย  ในระหว่างงวดอัตราดอกเบ้ียอยู่ระหว่างร้อยละ  0.65 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท ได้ประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียว

ข้องกัน  จ านวน  9.50 ล้านบาท และจ านวน 9.88  ล้านบาท   โดยประมาณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีบริษัทย่อยคงเหลืออยู่ 

ณ วันส้ินงวด 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
8.1  ลูกหน้ีการค้า

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 30.1.1 62,400 35,400 521,917 2,186,460 
บริษัทอ่ืน ๆ 66,662,879 48,360,719 65,437,170 42,201,267 

รวมลูกหน้ีการค้า 66,725,279 48,396,119 65,959,087 44,387,727 
(หัก)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีการค้าบริษัทอ่ืน (1,425,088) (2,173,713) (1,425,088) (2,173,713)
รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 65,300,191 46,222,406 64,533,999 42,214,014 

8.2  มูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 30.1.2 9,791,916 2,884,675 9,791,916 2,884,675 
บริษัทอ่ืน ๆ 58,418,640 40,335,948 51,953,036 38,123,804 

รวมมูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ 68,210,556 43,220,623 61,744,952 41,008,479 
(หัก)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,841,236) (5,051,299) (1,419,497) (3,778,448)

รวมมูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ - สุทธิ 65,369,320 38,169,324 60,325,455 37,230,031 
8.3  ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

รายได้ค้างรับ 6,357 41,588 6,357 41,588 
เงินส ารองจ่าย 1,357,500 2,547,168 1,428,252 2,672,734 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 549,642 979,791 347,705 903,486 
เงินมัดจ า - เงินประกัน 2,500 8,243,602 2,500 4,152,670 
ลูกหน้ีอ่ืน 663,994 328,376 295,464 358,108 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,579,993 12,140,525 2,080,278 8,128,586 
รวมลูกหน้ีการค้าและ
    ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 133,249,504 96,532,255 126,939,732 87,572,631 

ยอดลูกหน้ีการค้าแยกตามอายุหน้ีท่ีค้างช าระได้ดังน้ี

2560 2559 2560 2559
ในก าหนด 41,245,118 29,792,878 40,753,038 25,724,282 
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 22,770,349 16,348,741 22,489,349 16,408,945 
อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 989,600 0 989,600 0 
อายุระหว่าง 181 - 365 วัน 372,012 1,156,100 378,900 1,156,100 
เกินกว่า 365 วัน 1,348,200 1,098,400 1,348,200 1,098,400 

รวม 66,725,279 48,396,119 65,959,087 44,387,727 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินรวม (บาท)

อัตราการถือหุ้นร้อยละ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลำเรน

(ประเทศไทย) จ ำกัด 51 35 4,596,930 2,388,703 3,749,980 2,449,980 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 4,596,930 2,388,703 3,749,980 2,449,980 

เม่ือวันท่ี  5  เมษำยน  2560  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  คร้ังท่ี   4/2560  มีมติให้ซ้ือหุ้นของบริษัท  สวอน  แอนด์   แมคคลำเรน

(ประเทศไทย) จ ำกัด  จำกบริษัท คอนเทค  เทรดด้ิง  จ ำกัด จ ำนวน  112,000  หุ้น มูลค่ำหุ้นละ  11.61 บำท  รวมเป็นเงิน  1.30  ล้ำนบำท โดย

บริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวในวันท่ี 24 เมษำยน 2560  จำกกำรลงทุนเพ่ิมดังกล่ำว  มีผลให้สัดส่วนกำรลงทุนเปล่ียนจำกเดิมร้อยละ 35

เป็นร้อยละ   51   แต่บริษัทยังคงสถำนะควำมสัมพันธ์เป็นบริษัทร่วม       เน่ืองจำกในกำรร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นได้มีกำรตกลงร่วมกัน

กับบริษัทว่ำสิทธิในกำรควบคุมบริษัทร่วมดังกล่ำวเป็นกำรควบคุมร่วมกัน โดยสัดส่วนกรรมกำรบริหำรยังคงเป็นสัดส่วนหน่ึงต่อหน่ึงดังเดิม

เม่ือวันท่ี  11 เมษำยน 2559 บริษัทฯ ได้ขำยเงินลงทุนในบริษัท บิลด์ เอเชีย จ ำกัด โดยมีก ำไรจำกกำรขำย จ ำนวน 3.50 ล้ำนบำท 

13. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

งบการเงินรวม (บาท)

อัตราการถือหุ้นร้อยละ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

     กิจกำรร่วมค้ำ พีพีคิว 80 80 5,155,624 3,766,338 2,640,000 2,640,000 

เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 5,155,624 3,766,338 2,640,000 2,640,000 

กิจกำรร่วมค้ำ  พีพีคิว  เป็นกิจกำรท่ีจัดต้ังข้ึนตำมข้อตกลงในสัญญำร่วมค้ำ  เม่ือวันท่ี  20 มีนำคม 2552  จำกกำรร่วมทุนกันระหว่ำง

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จ ำกัด และบริษัท วิศวกรและสถำปนิก คิวบิค จ ำกัด ในสัดส่วน

ร้อยละ 80  ร้อยละ 15  และร้อยละ 5  ตำมล ำดับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจบริกำรกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรให้หน่วยงำน

รำชกำรแห่งหน่ึง

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

        หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (บาท)

อัตราการถือหุ้นร้อยละ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ำกัด 99.99      99.99      0 0 3,453,720 3,453,720 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 89.99      89.99      0 0 4,499,990 4,499,990 

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ำกัด 60.00      0.00 0 0 600,000 0 

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. 90.00      90.00      0 0 11,680,447 11,680,447 

รวม 0 0 20,234,157 19,634,157 

(หัก) ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ำกัด 0 0 (3,453,720) (3,453,720)

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน           

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 0 0 (4,499,990) (899,990)

รวม 0 0 (7,953,710) (4,353,710)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 0 0 12,280,447 15,280,447 

งบกำรเงินส ำหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ของ ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. ท่ีน ำมำจัดท ำงบกำรเงินรวม

ได้ผ่ำนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนแล้ว

เม่ือวันท่ี  12 พฤษภำคม 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 2/2559  อนุมัติให้ลงทุนในหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท  พีพีเอส

อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จ ำกัด  จ ำนวน 360,000 หุ้น หุ้นละ  10 บำท เพ่ือรักษำสัดส่วนเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560  และ  2559  บริษัทได้ประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  จ ำนวน  7.95  ล้ำนบำท 

และจ ำนวน 4.35 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยประมำณจำกมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิท่ีบริษัทย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันส้ินงวด

เม่ือวันท่ี  10 สิงหำคม  2560  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี  3/2560  อนุมัติให้ลงทุนเพ่ือจัดต้ังบริษัทย่อยเพ่ือท ำธุรกิจด้ำน

พลังงำน อำคำรอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ บริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ เม่ือวันท่ี  18 ตุลำคม 2560  ในนำม 

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ำกัด

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

 - 18 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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        หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกัน ซ่ึงบริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสียโดยแสดง

ตำมสัดส่วน

(หน่วย : บำท)

2560 2559

อัตรำส่วนควำมเป็นเจ้ำของ (ร้อยละ) 80 80 

สินทรัพย์หมุนเวียน 16,109,879 4,328,777 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,444,073 2,444,535 

หน้ีสินหมุนเวียน 13,398,327 3,006,974 

2560 2559

รำยได้จำกกำรบริกำร 12,399,533 7,351,114 

ต้นทุนจำกกำรบริกำร 10,398,946 6,565,346 

รำยได้อ่ืน 12,085 14,731 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร 276,004 315,051 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 347,381 107,010 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559

รำคำทุน - ท่ีดิน 1,031,800 1,031,800 

(หัก)   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (571,800) (571,800)

รวมอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 460,000 460,000 

หมายเหตุประกอบการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 



196  197  รายงานประจ�าปี 2560 ANNUAL REPORT 2017บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

เง
ิน 

ส�า
หร

ับป
ี ส

ิ้นส
ุดว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

0 
   

   
   

   
  ห

มา
ยเห

ตุป
ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิน

 (ต่
อ)

16
.สิ

นท
รัพ

ย์ไม่
มีตั

วต
นอื่

น

โป
รแ
กร
มค

อม
พิว
เตอ

ร์
งาน

พัฒ
นา
โป
รแ
กร
ม

รว
ม

โป
รแ
กร
มค

อม
พิว
เตอ

ร์
งาน

พัฒ
นา
โป
รแ
กร
ม

รว
ม

รา
คา
ทุน

:- ณ 
วัน
ที่ 

1 ม
กร
าค
ม 

25
59

3,5
45

,34
7 

64
1,5

00
 

4,1
86

,84
7 

3,5
21

,31
5 

64
1,5

00
 

4,1
62

,81
5 

เพิ่
มขึ้
น

71
4,2

95
 

17
9,0

00
 

89
3,2

95
 

1,9
08

,21
8 

10
4,0

00
 

2,0
12

,21
8 

จ า
หน่

าย
 / 
ตัด

จ่า
ยสิ
นท

รัพ
ย์

0 
(64

1,5
00

)
(64

1,5
00

)
0 

(64
1,5

00
)

(64
1,5

00
)

ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
59

4,2
59

,64
2 

17
9,0

00
 

4,4
38

,64
2 

5,4
29

,53
3 

10
4,0

00
 

5,5
33

,53
3 

เพิ่
มขึ้
น

1,3
46

,93
8 

1,7
32

,99
3 

3,0
79

,93
1 

1,6
99

,13
5 

1,7
32

,99
3 

3,4
32

,12
8 

จ า
หน่

าย
 / 
ตัด

จ่า
ยสิ
นท

รัพ
ย์

(97
,50

0)
0 

(97
,50

0)
(97

,50
0)

0 
(97

,50
0)

โอน
เข้า

(ออ
ก)

17
9,0

00
 

(17
9,0

00
)

0 
10

4,0
00

 
(10

4,0
00

)
0 

ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
60

5,6
88

,08
0 

1,7
32

,99
3 

7,4
21

,07
3 

7,1
35

,16
8 

1,7
32

,99
3 

8,8
68

,16
1 

ค่า
ตัด

จ า
หน่

าย
สะ
สม

:-

ณ 
วัน
ที่ 

1 ม
กร
าค
ม 

25
59

(1,
25

8,6
25

)
0 

(1,
25

8,6
25

)
(89

7,5
21

)
0 

(89
7,5

21
)

ค่า
ตัด

จ า
หน่

าย
ส า
หรั
บปี

 
(39

6,5
08

)
0 

(39
6,5

08
)

(47
6,1

22
)

0 
(47

6,1
22

)

ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
59

(1,
65

5,1
33

)
0 

(1,
65

5,1
33

)
(1,

37
3,6

43
)

0 
(1,

37
3,6

43
)

ค่า
ตัด

จ า
หน่

าย
ส า
หรั
บปี

 
(58

5,5
05

)
0 

(58
5,5

05
)

(72
7,2

49
)

0 
(72

7,2
49

)
ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
60

(2,
24

0,6
38

)
0 

(2,
24

0,6
38

)
(2,

10
0,8

92
)

0 
(2,

10
0,8

92
)

มูล
ค่า
สุท

ธิท
างบั

ญชี
ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
60

3,4
47

,44
2 

1,7
32

,99
3 

5,1
80

,43
5 

5,0
34

,27
6 

1,7
32

,99
3 

6,7
67

,26
9 

ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
59

2,6
04

,50
9 

17
9,0

00
 

2,7
83

,50
9 

4,0
55

,89
0 

10
4,0

00
 

4,1
59

,89
0 

บริ
ษัท

แล
ะบ
ริษั
ทย่

อย
ตัด

จ า
หน่

าย
โป
รแ
กร
มค

อม
พิว
เตอ

ร์  
ส า
หรั
บปี

  สิ้
นสุ

ดวั
นที่

  3
1 ธั

นว
าค
ม 

25
60

 แล
ะ 2

55
9  

 จ า
นว
น 

 0.
59

  ล้
าน
บา
ท 

 แล
ะจ
 าน
วน

 0
.40

 ล้า
นบ

าท
 ตา

มล
 าดั
บ 

(งบ
กา
รเงิ

นเฉ
พา
ะกิ
จก
าร

จ า
นว
น 

 0.
73

  ล้
าน
บา
ท 
แล
ะจ
 าน
วน

 0
.48

 ล้า
นบ

าท
 ตา

มล
 าดั
บ)

 

งบ
กา
รเงิ

นเฉ
พา

ะกิ
จก

าร
 (บ

าท
)

 - 
23

 -

งบ
กา
รเงิ

นร
วม

 (บ
าท

)

 
   

   
   

   
  ห

มา
ยเห

ตุป
ระ
กอ
บง
บก

าร
เงิน

 (ต่
อ)

ที่ดิ
น

อา
คา
ร

ส่ว
นป

รับ
ปรุ
ง

เครื่
อง
ใช้
ส า
นัก

งา
น

เครื่
อง
ตก

แต่
ง

ยา
นพ

าห
นะ

อุป
กร
ณ์

งา
นร
ะห
ว่า
ง

รว
ม

อา
คา
ร

ส า
นัก

งา
น

คอ
มพิ

วเต
อร์

ก่อ
สร้
าง

รา
คา
ทุน

 :-
 ณ

 วัน
ที่ 

1 ม
กร
าค
ม 2

55
9

2,9
00

,00
0 

9,2
14

,85
2 

5,0
13

,51
1 

5,9
56

,60
9 

33
2,0

07
 

7,8
06

,73
8 

94
3,3

31
 

0 
32

,16
7,0

48
 

เพิ่
มขึ้
น

0 
0 

50
,00

0 
31

3,9
20

 
0 

0 
27

6,6
41

 
22

5,0
00

 
86

5,5
61

 
จ า
หน่

าย
 / 
ตัด

จ่า
ยสิ
นท

รัพ
ย์

0 
0 

0 
0 

0 
(50

3,7
38

)
0 

(22
5,0

00
)

(72
8,7

38
)

ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
59

2,9
00

,00
0 

9,2
14

,85
2 

5,0
63

,51
1 

6,2
70

,52
9 

33
2,0

07
 

7,3
03

,00
0 

1,2
19

,97
2 

0 
32

,30
3,8

71
 

เพิ่
มขึ้
น

0 
0 

0 
18

7,0
34

 
12

9,0
00

 
0 

98
9,3

91
 

20
0,0

00
 

1,5
05

,42
5 

จ า
หน่

าย
 / 
ตัด

จ่า
ยสิ
นท

รัพ
ย์

0 
0 

0 
(87

,73
7)

0 
0 

0 
0 

(87
,73

7)
ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
60

2,9
00

,00
0 

9,2
14

,85
2 

5,0
63

,51
1 

6,3
69

,82
6 

46
1,0

07
 

7,3
03

,00
0 

2,2
09

,36
3 

20
0,0

00
 

33
,72

1,5
59

 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
ะส
ม :

-
 ณ

 วัน
ที่ 

1 ม
กร
าค
ม 2

55
9

0 
(9,

21
4,8

47
)

(1,
20

1,7
53

)
(4,

76
0,0

49
)

(17
1,8

07
)

(7,
69

4,1
19

)
(40

2,4
83

)
0 

(23
,44

5,0
58

)
ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
 าห
รับ
ปี

0 
0 

(25
3,4

38
)

(62
4,3

28
)

(51
,44

5)
(81

,15
0)

(22
3,0

20
)

0 
(1,

23
3,3

81
)

จ า
หน่

าย
 / 
ตัด

จ่า
ยสิ
นท

รัพ
ย์

0 
0 

0 
0 

0 
47

2,2
72

 
0 

0 
47

2,2
72

 
ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
59

0 
(9,

21
4,8

47
)

(1,
45

5,1
91

)
(5,

38
4,3

77
)

(22
3,2

52
)

(7,
30

2,9
97

)
(62

5,5
03

)
0 

(24
,20

6,1
67

)
ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
 าห
รับ
ปี

0 
0 

(25
3,1

76
)

(43
3,2

47
)

(45
,96

5)
0 

(32
1,0

28
)

0 
(1,

05
3,4

16
)

จ า
หน่

าย
 / 
ตัด

จ่า
ยสิ
นท

รัพ
ย์

0 
0 

0 
71

,51
4 

0 
0 

0 
0 

71
,51

4 
ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
60

0 
(9,

21
4,8

47
)

(1,
70

8,3
67

)
(5,

74
6,1

10
)

(26
9,2

17
)

(7,
30

2,9
97

)
(94

6,5
31

)
0 

(25
,18

8,0
69

)

มูล
ค่า
สุท

ธิท
างบั

ญชี
ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
60

2,9
00

,00
0 

5 
3,3

55
,14

4 
62

3,7
16

 
19

1,7
90

 
3 

1,2
62

,83
2 

20
0,0

00
 

8,5
33

,49
0 

ณ 
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
59

2,9
00

,00
0 

5 
3,6

08
,32

0 
88

6,1
52

 
10

8,7
55

 
3 

59
4,4

69
 

0 
8,0

97
,70

4 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
า ส

 าห
รับ
ปี 
สิ้น

สุด
วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
60

 แล
ะ 2

55
9  

จ า
นว
น 

 1.
05

  ล้
าน
บา
ท 
แล
ะจ
 าน
วน

  1
.23

  ล้
าน
บา
ท 
ตา
มล

 าดั
บ

ณ 
วัน
ที่  

31
 ธัน

วา
คม

 25
60

  แ
ละ

  2
55

9  
บริ
ษัท

น า
ที่ดิ

น 
 อา

คา
รแ
ละ
ส่ว
นป

รับ
ปรุ
งอ
าค
าร
บา
งส่
วน

 จ า
นว
น 

5.2
8 ล้

าน
บา
ท 
แล
ะ 5

.49
 ล้า

นบ
าท

 ตา
มล

 าดั
บ 

 ค้ า
ปร
ะกั
นว
งเงิ

นเ
บิก

เกิน
บัญ

ชีแ
ละ
วง
เงิน

หนั
งสื
อค้

 าป
ระ
กัน

จา
ก

ธน
าค
าร

 ตา
มห

มา
ยเห

ตุ 2
0 แ

ละ
 32

.4 
ตา
มล

 าดั
บ 

 

งบ
กา
รเงิ

นเฉ
พา

ะกิ
จก
าร

 (บ
าท

)

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

เง
ิน 

ส�า
หร

ับป
ี ส

ิ้นส
ุดว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

0 



198  199  รายงานประจ�าปี 2560 ANNUAL REPORT 2017บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส้าหรับปี  สิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี 

2560 2559 2560 2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 12,994,270 10,252,585 12,980,732 10,252,585
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด

ผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ
   ผลแตกต่างช่ัวคราว (474,085) (569,891) (1,106,732) (673,519)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก้าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 12,520,185 9,682,694 11,874,000 9,579,066

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับ

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับผลก้าไรขาดทุน
        จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 554,246 293,833 554,246 293,833 
ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 554,246 293,833 554,246 293,833 
รายการกระทบยอดจ้านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก้าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช้  ส้าหรับปี  สิ นสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังนี 

2560 2559 2560 2559
ก้าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 67,082,388 41,587,436 61,266,455 42,450,003
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%
ก้าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

คูณอัตราภาษี 13,416,478 8,317,487 12,253,291 8,490,001
ผลกระทบทางภาษีส้าหรับ :

รายได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษี (175,398) (317,950) (175,398) (317,950)
รายจ่ายท่ีไม่สามารถน้ามาหักภาษีได้ 820,218 1,724,483 729,711 1,524,913
จ้านวนภาษีของผลขาดทุนในปัจจุบันท่ีไม่
    รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (853,838) 0 0 0
ผลแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้ท่ีไม่เท่ากัน
    ของกลุ่มบริษัท 304,119 0 0 0
อ่ืนๆ (991,394) (41,326) (933,604) (117,898)

รวม (896,293) 1,365,207 (379,291) 1,089,065
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก้าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 12,520,185 9,682,694 11,874,000 9,579,066
อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง 18.66% 23.28% 19.38% 22.57%

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560               หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
17. เงินฝากประจ้าธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกัน

2560 2559 2560 2559
เงินฝากประจ้าธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกัน 9,005,084 44,200,887 5,969,169 41,188,897 

รวม 9,005,084 44,200,887 5,969,169 41,188,897 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทน้าเงินฝากประจ้าค ้าประกันวงเงินซื อสินค้า-บัตรน ้ามัน จ้านวน 1 ล้านบาท และค ้าประกันวงเงิน

หนังสือค ้าประกันสัญญางาน  จ้านวน  3.77  ล้านบาท   ตามหมายเหตุ  32.1   และ  32.4  ตามล้าดับ   และบริษัทย่อยน้าเงินฝากประจ้า

ค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จ้านวน  3.00  ล้านบาท  ตามหมายเหตุ  20

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทน้าเงินฝากประจ้าค ้าประกันวงเงินซื อสินค้า-บัตรน ้ามัน จ้านวน 1 ล้านบาท และค ้าประกันวงเงิน

หนังสือค ้าประกันสัญญางาน  จ้านวน  39.65  ล้านบาท  ตามหมายเหตุ  32.1  และ  32.4  ตามล้าดับ   และบริษัทย่อยน้าเงินฝากประจ้า

ค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จ้านวน  3.01  ล้านบาท  ตามหมายเหตุ  20

18. เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
เม่ือวันท่ี  29 มกราคม 2559  บริษัทได้รับช้าระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี ยค้างรับ จ้านวน 10.03 ล้านบาท  และค่าตอบแทนจากการ

ยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้น จ้านวน 1.97 ล้านบาท รับรู้เป็นรายได้อ่ืนในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี 

2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือหนี สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืม

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 1,900,000 1,976,511

ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน 3,273 3,273 1,594,015 874,015

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 114,360 114,360 114,360 114,360

ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,701,674 5,102,589 5,664,587 5,076,344

ประมาณการหนี สินเงินรับประกันผลงาน 115,000 0 115,000 0

ประมาณการค่าใช้จ่าย 0 240,000 0 240,000

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,934,307 5,460,222 9,387,962 8,281,230

หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก้าไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ นจากเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (880,060) (325,814) (880,060) (325,814)

รวมหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (880,060) (325,814) (880,060) (325,814)
รวม 5,054,247 5,134,408 8,507,902 7,955,416

 - 24 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

22. ทุนจดทะเบียน

22.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี  2560  ครั งท่ี  1/2560  เม่ือวันท่ี  27  เมษายน 2560  มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้น้าออกจ้าหน่ายจ้านวน  366 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจ้านวนทุนจด

ทะเบียนท่ีลดลง 91.50  บาท  ประกอบด้วยหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลจ้านวน 108  หุ้น  และหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการ

ออกเพ่ือรองรับ  PPS-W1  ท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามเง่ือนไข  จ้านวน 258 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ  4 ของบริษัท

เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน   และได้จดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 

25 พฤษภาคม 2560   

22.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี  2560  ครั งท่ี  1/2560  เม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2560  มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจากเดิม 179,999,908.50 บาท (หุ้นสามัญ  719,999,634 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)   เป็น  215,999,890.25  บาท  

(หุ้นสามัญ  863,999,561  หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)  ใช้เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและรองรับการปรับสิทธิ

ของใบส้าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื อหุ้นสามัญของบริษัท  รุ่นท่ี  1  (PPS-W1)  ส่วนท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิจ้านวน  210,413,325 หน่วย ซ่ึง

บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 179,999,908.50  บาท เป็น 215,999,890.25 

บาท    และได้จดทะเบียนทุนช้าระแล้ว 152,870,330.75 บาท เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560

22.3 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี  2559  ครั งท่ี  1/2559  เม่ือวันท่ี  22 เมษายน 2559  มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจากเดิม 100,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 180,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 

720,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)  โดยหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จ้านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น  ใช้เพ่ือรองรับการจ่าย

หุ้นปันผลและหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จ้านวนไม่เกิน 240,000,000  หุ้น   ใช้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื อหุ้น

เพ่ิมทุนของบริษัท  รุ่นท่ี  1  ("PPS-W1")   ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์   จากเดิม 

100,000,000 บาท เป็น 180,000,000 บาท เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 และได้จดทะเบียนทุนช้าระแล้ว จ้านวน 119,999,973 บาท

เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559

22.4 การเพ่ิมขึ นของทุนเรือนหุ้น สรุปได้ดังนี 

จ้านวนหุ้น จ้านวนเงิน(บาท) จ้านวนหุ้น จ้านวนเงิน(บาท)

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 720,000,000 180,000,000 479,999,892 119,999,973

เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 143,999,927 35,999,982 0 0

ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ PPS-W1 0 0 159,929,713 39,982,428

ลดทุนหุ้นสามัญ (366) (92) 0 0

จ่ายหุ้นปันผล 0 0 101,895,014 25,473,754

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 863,999,561 215,999,890 741,824,619 185,456,155

ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช้าระแล้ว

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

20. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560  และ  2559   บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  จ้านวน 8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ จ้านวน 5 ล้านบาท) ค ้าประกันโดยท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  และเงินฝากประจ้าธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกัน  ตามหมายเหตุ  15 

และ 17 ตามล้าดับ

21. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอ่ืน

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

21.1 เจ้าหนี การค้า

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน    30.1.9 0 0 4,343,276 461,944 

บริษัทอ่ืน ๆ 6,237,231 3,660,597 2,091,032 2,699,234 

รวมเจ้าหนี การค้า 6,237,231 3,660,597 6,434,308 3,161,178 

21.2 เจ้าหนี หมุนเวียนอ่ืน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน    30.1.10 11,627 10,855 301,627 816,172 

บริษัทอ่ืน ๆ 12,486,912 10,183,084 11,505,316 9,593,960 

ต๋ัวเงินจ่าย 4,031,464 3,435,835 3,985,500 3,328,683 

เงินรับล่วงหน้า 15,412,635 24,370,628 15,148,135 24,275,628 

ประมาณการหนี สินเงินประกันผลงาน 575,000 0 575,000 0 

อ่ืน ๆ 4,393,334 4,925,975 4,199,373 4,721,038 

รวมเจ้าหนี หมุนเวียนอ่ืน 36,910,972 42,926,377 35,714,951 42,735,481 

รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอ่ืน 43,148,203 46,586,974 42,149,259 45,896,659 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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23.3 เม่ือวันท่ี   29   ธันวาคม  2560   บริษัทได้รับช าระเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท   จ านวน 

46.63 ล้านสิทธิ (55.96 ล้านหุ้น) เป็นจ านวนเงิน 18.63 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทแสดงเงินท่ีได้รับดังกล่าวเป็น 

"เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ"   และบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแล้วจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวกับ

กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2561

เม่ือวันท่ี   30  มิถุนายน  2560    บริษัทได้รับช าระเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท   จ านวน 

108.62 ล้านสิทธิ (130.34 ล้านหุ้น) เป็นจ านวนเงิน 43.40 ล้านบาท และบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแล้วจากการใช้สิทธ์ิ 

ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์  เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม  2560

เม่ือวันท่ี   30   ธันวาคม  2559    บริษัทได้รับช าระเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท   จ านวน 

29.59 ล้านสิทธิ เป็นจ านวนเงิน 11.83 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทแสดงเงินท่ีได้รับดังกล่าวเป็น "เงินรับล่วงหน้า

ค่าหุ้นสามัญ"  และบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแล้วจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์

เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2560

24. ส ารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ของก าไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน

ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้ 

25. เงินปันผลจ่าย

25.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  1/2560 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560  เม่ือวันท่ี 22

กุมภาพันธ์ 2560  และวันท่ี 27 เมษายน 2560  ตามล าดับ  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี 

2559  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.0556 บาท  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 28.31 ล้านบาท  เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายเป็นหุ้นปันผล

ในอัตรา  5  หุ้นเดิม  ต่อ 1 หุ้นปันผล  (หุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน  101.92  ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ  0.25 บาท)  คิดเป็นจ านวนเงิน 25.48 

ล้านบาท  และเงินสดปันผล จ านวน  2.83 ล้านบาท  บริษัทจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560

25.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  1/2559  และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  เม่ือวันท่ี 23

กุมภาพันธ์ 2559  และวันท่ี 22 เมษายน 2559  ตามล าดับ  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี 

2558  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.0556 บาท  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 22.24 ล้านบาท  เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายเป็นหุ้นปันผล

ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  (หุ้นสามัญจ านวน 80 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)  คิดเป็นจ านวนเงิน 20 ล้านบาท  และ

เงินสดปันผล จ านวน  2.24 ล้านบาท  บริษัทจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

23. ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ

23.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2559  คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวันท่ี  22 เมษายน 2559  มีมติอนุมัติการออกใบส าคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ  รุ่นท่ี  1  ("PPS-W1")  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย  และการ

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2559  มีมติให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท

รุ่นท่ี 1 ("PPS-W1")  และได้มีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2559  เพ่ือซ้ือหุ้นสามัญ จ านวน 239,999,742

หุ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รายการ

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ       ระบุช่ือผู้ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้

ราคาต่อหน่วย       0.00  บาท

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ       2 ปี 6 เดือน นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ       ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธ์ิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้น

ราคาในการใช้สิทธิ       0.40 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ คร้ังท่ี วันใช้สิทธ์ิ

1 วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

2 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

3 วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

4 วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

5 วันท่ี   9 ธันวาคม 2561

ในกรณีท่ีวันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการ    ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท าการสุดท้าย

ก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังดังกล่าว

23.2 การเพ่ิมข้ึนและลดลงของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังน้ี

จ านวนหน่วย

ยอดคงเหลือ  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 239,999,742

ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (138,205,831)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 101,793,911      

 - 28 -

รายละเอียด

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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28. ผลประโยชน์ของพนักงาน

28.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน

บริษัทและพนักงานร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530  และพระราช

บัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2542 มอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนน้ี  โดยหักจากเงินเดือน

พนักงานส่วนหน่ึง  และบริษัทจ่ายสมทบส่วนหน่ึง  และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบการท่ีก าหนด

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560  และ 2559  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน

จ านวน  4.69  ล้านบาท  และจ านวน  4.36  ล้านบาท   ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน   4.51  ล้านบาท   และจ านวน

4.18  ล้านบาท  ตามล าดับ)

28.2 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

2560 2559 2560 2559

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์

พนักงานต้นงวด 25,556,687 23,287,914 25,381,722 23,176,757 

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 3,970,277 3,869,269 3,897,995 3,805,461 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (956,782) (1,600,496) (956,782) (1,600,496)

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์

        พนักงานปลายงวด 28,570,182 25,556,687 28,322,935 25,381,722 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ียแสดงรวมในรายการต่อไปน้ี 

2560 2559 2560 2559

ต้นทุนบริการ 3,672,137 2,806,467 3,609,484 2,750,220 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 298,140 1,062,802 288,511 1,055,241 

3,970,277 3,869,269 3,897,995 3,805,461 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก)

2560 2559 2560 2559

อัตราคิดลด 3.62                 3.62                 3.62                 3.62                 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5                     5                     5                     5                     

งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
26. ก าไรต่อหุ้น

26.1 ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นท่ีแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงค านวณโดยการหารยอด

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้วถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักตามส่วนท่ีเรียกช าระท่ีใช้หารยอดก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี   ค านวณโดยใช้จ านวน

หุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช าระแล้ว  จ านวน 479,999,892 หุ้น  รวมกับจ านวนหุ้นปันผลท่ีจ่าย  จ านวน 101,895,014  หุ้น  โดยปรับ

หุ้นสามัญถัวเฉล่ียย้อนหลัง ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

2559 2559 2559 2559
ก่อนจ่ายหุ้นปันผล หลังจ่ายหุ้นปันผล ก่อนจ่ายหุ้นปันผล หลังจ่ายหุ้นปันผล

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 32,175,485       32,175,485       32,870,937       32,870,937       

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 479,999,892      581,894,906      479,999,892      581,894,906      

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.067               0.055               0.068               0.056               

26.2 ก าไรต่อหุ้นปรับลด

ก าไรต่อหุ้นปรับลด  ค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วย

ผลรวมของจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัท

อาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดท้ังส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ  

ก าไรต่อหุ้นปรับลด ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี

2560 2559 2560 2559
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 55,168,037       32,175,485       49,392,455       32,870,937       

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก

       สมมุติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 804,578,240      672,494,404      804,578,240      672,494,404      

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.069               0.048               0.061               0.049               

27. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
27.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560  ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบ้ีย

ประชุมและค่าบ าเหน็จกรรมการ  ส าหรับปี  2560 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

27.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารน้ีเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร และให้

แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 28.64 ล้านบาท  และจ านวน  24.17 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการ

เงินเฉพาะกิจการ จ านวน 27.02 ล้านบาท  และจ านวน 22.43  ล้านบาท ตามล าดับ) 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
30. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ล าดับ  บุคคลหรือกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
1 บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ำกัด บริษัทย่อย บริษัทให้เช่ำและบริกำรธุรกำรท่ัวไป ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

บริษัทรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำโครงกำร ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 
บริษัทให้กู้ยืมระยะส้ัน ดอกเบ้ียผันแปรตำมอัตรำ

ดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ
12 เดือน ของธนำคำร
ทหำรไทย

2 บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน บริษัทย่อย บริษัทให้เช่ำและบริกำรธุรกำรท่ัวไป ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 
        คอนซัลแทนท์ จ ำกัด บริษัทซ้ือสินค้ำและรับบริกำร ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

บริษัทให้กู้ยืมระยะส้ัน ดอกเบ้ียผันแปรตำมอัตรำ
ดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ
12 เดือน ของธนำคำร
ทหำรไทย

บริษัทว่ำจ้ำงให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 
3 ENSEMBLE EQUITY บริษัทย่อย บริษัทว่ำจ้ำงให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

       PTE., LTD ท่ีเก่ียวข้องกับกำรออกแบบ และ
ควบคุมงำนโดยเทคโนโลยี BIM

4 บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค บริษัทย่อย บริษัทให้เช่ำและบริกำรธุรกำรท่ัวไป ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 
       จ ำกัด

5 บริษัท พงศ์ธีรธร จ ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้น บริษัทเช่ำห้องเพ่ืออบรมสัมมนำ ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

6 กิจกำรร่วมค้ำ พีพีคิว กิจกำรร่วมค้ำ บริษัทรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำโครงกำร ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 
บริษัทให้เช่ำและบริกำรธุรกำรท่ัวไป ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

7 บริษัท สวอน แอนด์ บริษัทร่วม บริษัทให้บริกำรธุรกำรท่ัวไป ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 
     แมคคลำเรน บริษัทรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำโครงกำร ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 
     (ประเทศไทย) จ ำกัด

8 บริษัท บิลค์ เอเชีย จ ำกัด บริษัทร่วมและ บริษัทลงโฆษณำบนเว็บไซต์ของ ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 
     ได้ขำยเงินลงทุน บริษัท บิลค์ เอเชีย จ ำกัด 
     ในปี 2559 แล้ว บริษัทจ้ำงพัฒนำซอฟท์แวร์ ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 
     ท้ังจ ำนวน บริษัทให้กู้ยืม ดอกเบ้ียร้อยละ 6

มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน

 - 33 -

นโยบายราคา

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ข้อสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ท่ัวไป  และจากอัตราตารางมรณะไทยปี  2551 

(“TMO08”)

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง

สมเหตุสมผล ณ นท่ีรายงาน  โดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี  จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้

เป็นจ านวนดังต่อไปน้ี

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2,400,515) 2,735,895 (2,350,041) 2,672,149 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,672,984 (2,394,803) 2,610,589 (2,344,329)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2,237,068) 2,552,244 (2,200,610) 2,505,908 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,494,109 (2,232,251) 2,448,766 (2,195,799)

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว

แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บริษัทแบ่งรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะด้วยรายการค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญ  ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

ดังต่อไปน้ี

2560 2559 2560 2559

เงินเดือนและค่าแรงและ

     ผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 236,535,794      206,267,369      227,276,468      197,200,425      

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,007,230         1,888,633         1,780,665         1,709,503         

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,000,000         1,285,000         2,000,000         1,285,000         

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2560

30.1.6 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 10,000,000 0 (4,300,000) 5,700,000

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 9,500,000 0 0 9,500,000

รวม 19,500,000 0 (4,300,000) 15,200,000

(หัก)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด (3,741,000) 0 3,741,000 0

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด (6,141,556) (3,358,444) 0 (9,500,000)

รวม (9,882,556) (3,358,444) 3,741,000 (9,500,000)

9,617,444 (3,358,444) (559,000) 5,700,000

2560 2559 2560 2559

30.1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 1,000,000 1,800,000

รวม 0 0 1,000,000 1,800,000

30.1.8 เงินประกันความเสียหาย

บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 120,000 120,000 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000 120,000 120,000

30.1.9 เจ้าหน้ีการค้า

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 13,443 11,944

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 150,000 450,000

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. 0 0 4,179,833 0

รวม 0 0 4,343,276 461,944

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

30.1 รายการและจ านวนเงินด้านงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560  และ  2559  กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ

บริษัทเป็นดังน้ี

2560 2559 2560 2559

30.1.1 ลูกหน้ีการค้า

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 459,517 2,151,060

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน

(ประเทศไทย) จ ากัด 60,000 0 60,000 0

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 2,400 35,400 2,400 35,400

รวม 62,400 35,400 521,917 2,186,460

30.1.2 มูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 9,791,916 2,884,675 9,791,916 2,884,675

รวม 9,791,916 2,884,675 9,791,916 2,884,675

30.1.3 ลูกหน้ีค่าเช่า

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 0 10,000

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 0 2,000 0 2,000

รวม 0 2,000 0 12,000

30.1.4 ลูกหน้ีค่าบริการอ่ืน

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 26,000 50,000

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 19,000 18,000

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 20,000 0

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน

(ประเทศไทย) จ ากัด 168,250 0 168,250 0

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 18,400 35,000 18,400 35,000

รวม 186,650 35,000 251,650 103,000

30.1.5 เงินทดรองจ่าย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 25,338 50,627

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 45,414 74,939

รวม 0 0 70,752 125,566

 - 34 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2560 2559 2560 2559

30.2.4 รายได้ดอกเบ้ียรับ

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 56,409 80,014

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 61,750 76,013

บริษัท บิลค์ เอเซีย จ ากัด 0 41,311 0 41,311

รวม 0 41,311 118,159 197,338

30.2.5 ต้นทุนบริการ

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 94,100 107,328

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 1,800,000 190,500

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. 0 0 6,096,584 0

รวม 0 0 7,990,684 297,828

30.2.6 ค่าใช้จ่ายบริหาร 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 3,574,838 4,472,317

บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 874,375 851,139 874,375 851,139

รวม 874,375 851,139 4,449,213 5,323,456

31 เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด

31.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืน

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้

2560 2559 2560 2559

เงินสด 3,946,924 5,131,454 120,000 90,000 

เงินฝากกระแสรายวัน 2,101,563 5,187,744 30,000 39,787 

เงินฝากออมทรัพย์ 44,682,612 30,420,049 39,677,909 28,763,630 

เช็ครับระหว่างทาง 0 1,230,008 0 996,320 

รวม 50,731,099 41,969,255 39,827,909 29,889,737 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2560 2559 2560 2559

30.1.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 290,000 805,317

บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 11,627 10,855 11,627 10,855

รวม 11,627 10,855 301,627 816,172

30.2 รายการและจ านวนเงินด้านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2559  กับบุคคลและกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทเป็นดังน้ี

2560 2559 2560 2559

30.2.1 รายได้ค่าท่ีปรึกษา

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 6,844,458 3,037,809

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน

(ประเทศไทย) จ ากัด 660,000 0 660,000 0

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 6,907,241 6,102,370 6,907,241 6,102,370

รวม 7,567,241 6,102,370 14,411,699 9,140,179

30.2.2 รายได้ค่าล่วงเวลา 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 1,763,145 775,809

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 120,000 321,600 120,000 321,600

รวม 120,000 321,600 1,883,145 1,097,409

30.2.3 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 0 0 472,000 435,000

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 0 0 228,000 216,000

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 66,000 0

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน

(ประเทศไทย) จ ากัด 1,704,375 0 1,704,375 0

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 244,800 234,000 244,800 234,000

รวม 1,949,175 234,000 2,715,175 885,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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34 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน

34.1 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด  ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการท่ีปรับข้ึนลง

ตามอัตราตลาด และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

34.2 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติข้อก าหนดในสัญญาอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย     ฝ่ายบริหารมีการ

บริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวัง    โดยใช้นโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามส่วนงานท่ีท าเสร็จและเม่ือส่งมอบผลงาน  

ฝ่ายบริหารใช้นโยบายในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกค้า โดยการก าหนดวงเงินการให้สินเช่ือและต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามสัญญา

34.3 ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย  เงินสด  เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการค้า ต๋ัวเงินรับและ

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบด้วย  เงินเบิกเกินบัญชี  เจ้าหน้ีการค้าและหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าการเงิน

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณ

35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย   คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ

การด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  และ  2559  บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปได้ดังน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.22 0.34 0.22 0.34

งบการเงินรวม (บาท) 

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

31.2 รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

31.2.1 ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยซ้ือสินทรัพย์เป็นเงินเช่ือ  จ านวน 0.04 ล้านบาท

และจ านวน 0.03 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.04 ล้านบาท)

31.2.2 ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเช่ือ จ านวน 

0.59 ล้านบาท  และจ านวน  0.30  ล้านบาท  ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.74 ล้านบาท และจ านวน 

0.25 ล้านบาท ตามล าดับ)

32. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

32.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  และ 2559  บริษัทมีวงเงินการส่ังซ้ือสินค้า - บัตรน้ ามัน จ านวน  1 ล้านบาท ค้ าประกันโดยเงินฝาก

ประจ าธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน ตามหมายเหตุ 17

32.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ดังน้ี

2560 2559 2560 2559

ไม่เกิน 1 ปี 3,551,462         3,684,021         3,359,504         3,684,021         

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,541,589         8,540,763         5,933,722         8,540,763         

รวม 10,093,051        12,224,784        9,293,226         12,224,784        

32.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 2559  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายช าระค่าบริการตามสัญญาบริการจ านวน  

55.64  ล้านบาท  และจ านวน 52.51 ล้านบาท  ตามล าดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ  จ านวน 43.86 ล้านบาท  และจ านวน 57.38 

ล้านบาท  ตามล าดับ)  

32.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนังสือประกันสัญญางาน  จ านวน 40.80 ล้านบาท  

ค้ าประกันโดยเงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน   ตามหมายเหตุ  17   และท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์   ตามหมายเหตุ 15 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนังสือประกันสัญญางาน จ านวน 39.65 ล้านบาท 

ค้ าประกันโดยเงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน  ตามหมายเหตุ 17  และมีวงเงินหนังสือค้ าประกันท่ียังไม่ได้ใช้ จ านวน 

95 ล้านบาท  ค้ าประกันโดยท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  ตามหมายเหตุ 15

33 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบกิจการให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับวิศวกรรม  งานออกแบบโครงการ  และคอนเทนต์เก่ียวกับงาน

เทคโนโลยี   และการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต   บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

จึงไม่มีข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผย  แต่มีผลประกอบการในต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของยอดรายได้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เม่ือวันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2561  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  1/2561 ได้มีมติเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 ดังน้ี

อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

จ านวนเงิน  31.91  ล้านบาท  คณะกรรมการบริษัทก าหนดวัน ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  (Record  Date)   ในวันท่ี 

9 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561

37. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุประกอบการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 



ข้อมูลสถิติการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

 งบการเงิน

 ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการสอบบัญชี
 รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2558 – ปี 2560

งบตรวจสอบ : งวดบัญชีปี 2558  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบตรวจสอบ : งวดบัญชีปี 2559  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
โดยนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบตรวจสอบ : งวดบัญชีปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
  โดยนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน (งบการเงินรวม)

 ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 15.83 7.26% 41.97 14.39% 50.73 12.49%

เงินลงทุนชั่วคราว 82.42 37.82% 64.05 21.96% 154.27 37.98%

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 34.90 16.01% 84.39 28.94% 130.67 32.17%

ลูกหนี้การค้า 36.07 16.55% 91.61 31.41% 134.93 33.22%

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.17) (0.54%) (7.22) (2.48%) (4.26) (1.05%)

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 10.87 4.99% 12.14 4.16% 2.59 0.64%

งานระหว่างให้บริการตามส้ญญา 0.00 0.00% 0.00 0.00% 11.69 2.88%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 144.02 66.09% 202.55 69.45% 349.95 86.16%

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 2.46 1.13% 2.39 0.82% 4.60 1.13%

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 3.39 1.56% 3.77 1.29% 5.16 1.27%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.46 0.21% 0.46 0.16% 0.46 0.11%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9.87 4.53% 9.35 3.21% 10.04 2.47%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.93 1.34% 2.78 0.95% 5.18 1.28%

เงินฝากประจ�าธนาคารที่มีภาระค�า้ประกัน 12.89 5.91% 44.20 15.16% 9.01 2.22%

เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9.00 4.13% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4.86 2.23% 5.13 1.76% 5.05 1.24%

เงินประกันผลงาน 18.36 8.42% 14.55 4.99% 9.37 2.31%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9.69 4.45% 6.46 2.22% 7.33 1.80%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 73.91 33.91% 89.09 30.55% 56.20 13.84%

รวมสินทรัพย์ 217.93 100.00% 291.64 100.00% 406.15 100.00%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 21.54 9.88% 46.58 15.97% 43.15 10.62%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน
หนึ่งปี 0.06 0.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 0.00 0.00% 2.52 0.86% 1.27 0.31%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 21.60 9.91% 49.10 16.84% 44.42 10.94%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 23.28 10.68% 25.56 8.76% 28.57 7.03%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 23.28 10.68% 25.56 8.76% 28.57 7.03%

รวมหนี้สิน 44.88 20.59% 74.66 25.60% 72.99 17.97%

ทุนจดทะเบียน 100.00 45.89% 180.00 61.72% 216.00 0.00%

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100.00 45.89% 120.00 41.15% 185.46 45.66%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 48.31 22.17% 48.31 16.56% 63.57 15.65%

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ 0.00 0.00% 11.83 4.06% 18.63 4.59%

ก�าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว 3.50 1.61% 5.15 1.77% 7.65 1.88%

ยังไม่ได้จัดสรร 21.80 10.00% 30.09 10.32% 54.45 13.41%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.13 0.06% 0.90 0.31% 2.90 0.71%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 173.74 79.72% 216.28 74.16% 332.66 81.91%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (0.69) (0.32%) 0.70 0.24% 0.50 0.12%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 173.05 79.41% 216.98 74.40% 333.16 82.03%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 217.93 100.00% 291.64 100.00% 406.15 100.00%

 ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

สรุปรายการงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย และบริการ 234.22 100.00% 306.92 100.00% 388.95 100.00%

รายได้จากการบริการ 234.22 100.00% 306.92 100.00% 388.95 100.00%

ต้นทุนขายและบริการ 172.48 73.64% 206.24 67.20% 255.41 65.67%

ต้นทุนจากการบริการ 172.48 73.64% 206.24 67.20% 255.41 65.67%

ก�าไรขั้นต้น 61.74 26.36% 100.68 32.80% 133.54 34.33%

รายได้อื่น 4.71 2.01% 12.17 3.97% 7.08 1.82%

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 66.45 28.37% 112.85 36.77% 140.62 36.15%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 62.21 26.56% 64.67 21.07% 78.78 20.25%

ค่าใช้จ่ายอื่น (1.14) (0.49%) 6.91 2.25% (2.95) (0.76%)

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (0.41) (0.18%) 0.31 0.10% 2.29 0.59%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 5.79 2.47% 41.58 13.55% 67.08 17.25%

ต้นทุนทางการเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ก�าไรก่อนภาษี 5.79 2.47% 41.58 13.55% 67.08 17.25%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3.01 1.29% 9.68 3.15% 12.52 3.22%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 2.78 1.19% 31.90 10.39% 54.56 14.03%

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 2.62 1.12% 0.77 0.25% 2.00 0.51%

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 5.40 2.31% 32.67 10.64% 56.56 14.54%

การแบ่งปันก�าไรส�าหรับปี       

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3.39 1.45% 32.17 10.48% 55.17 14.18%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (0.61) (0.26%) (0.27) (0.09%) (0.61) (0.16%)

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม       

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6.01 2.57% 32.94 10.73% 57.17 14.70%

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (0.61) (0.26%) (0.27) (0.09%) (0.61) (0.16%)

ก�าไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/
หุ้น) 0.008  0.067  0.074  

ราคาหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.25  0.25  0.25  

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 400.00  480.00  741.83  
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 ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

สรุปรายการงบกระแสเงินสด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5.79 41.58 67.08

รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน (0.55) 3.91 (2.52)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 5.24 45.49 64.56

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1.16 (59.49) (34.40)

งานระหว่างให้บริการตามสัญญา 0.00 0.00 (11.69)

เงินประกันผลงาน (3.07) 3.82 5.18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.13) 0.04 0.01

สินทรัพย์จากการด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (2.04) (55.63) (40.90)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (5.57) 24.87 (4.07)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (1.09) (1.60) (0.95)

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) (6.66) 23.27 (5.02)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด�าเนินงาน (3.46) 13.13 18.64

จ่ายดอกเบี้ย 0.00 0.00 0.00

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (6.46) (8.13) (15.37)

เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 0.00 2.85 0.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน (9.92) 7.85 3.27

เงินสดรับจากเงินปันผล 1.01 1.59 0.88

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (59.05) (139.29) (195.45)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 62.86 162.25 111.22

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 0.00 (1.30)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 4.00 0.00

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 10.03 0.00

เงินสดรับจากการยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้น 0.00 1.96 0.00

เงินฝากประจ�ามีภาระค�้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (0.12) (31.31) 35.20

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 0.00 0.19 0.01

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2.14) (1.19) (2.10)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.72) (0.74) (2.36)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 1.84 7.49 (53.90)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (0.13) (0.06) 0.00

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 0.00 11.83 62.04

เงินสดจ่ายปันผล (12.00) (2.24) (2.83)

เงินสดรับค่าหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนของได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.00 1.67 0.40

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (12.13) 11.20 59.61

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.00 (0.40) (0.22)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (20.21) 26.14 8.76

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 36.04 15.83 41.97

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 15.83 41.97 50.73

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)     

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 6.67 4.13 7.88

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.39) 0.22 0.07

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.01 4.81 3.43

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 60 75 105

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 6.73 6.06 5.69

ระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้า วัน 54 59 63

Cash cycle วัน 6 16 42

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร  (Profitability ratio)     

อัตราก�าไรขั้นต้น % 26.36% 32.80% 34.33%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 2.47% 13.55% 17.25%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร % (171.33%) 18.88% 4.87%

อัตราก�าไรสุทธิ % 1.42% 10.08% 13.93%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 1.92% 16.50% 20.06%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  (Efficiency ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 1.50% 12.63% 15.81%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 7.48% 41.79% 17718.83%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.06 1.25 1.14

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio)     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.26 0.34 0.22

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 0.00 0.00 0.00

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (cash basis) เท่า (0.66) 1.86 0.45

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 554.75% 90.68% 68.05%

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

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 219.91 100.00% 293.45 100.00% 402.21 100.00%

หนี้สินรวม 43.90 19.96% 73.80 25.15% 71.75 17.84%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 176.01 80.04% 219.65 74.85% 330.46 82.16%

รายได้รวม 218.35 100.00% 293.98 100.00% 364.42 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 4.23 1.94% 32.87 11.18% 49.39 13.55%
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อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 7.17 3.95 7.79 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.25 0.34 0.22

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 1.86% 12.81% 14.20%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 2.37% 16.62% 17.96%

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

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 7.90 100.00% 11.50 100.00% 13.99 100.00%

หนี้สินรวม 11.23 142.15% 13.85 120.43% 10.85 77.56%

ส่วนของผู้ถือหุ้น (3.33) (42.15%) (2.35) (20.43%) 3.14 22.44%

รายได้รวม 4.48 100.00% 15.30 100.00% 29.90 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี (3.67) (81.92%) 0.98 6.41% 5.49 18.36%

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.35 0.54 0.86 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า (3.37) (5.89) 3.46 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (45.14%) 10.10% 43.08%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 240.66% (34.51%) 1,389.87%

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

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 3.91 100.00% 8.87 100.00% 4.39 100.00%

หนี้สินรวม 9.90 253.20% 9.95 112.18% 10.10 230.07%

ส่วนของผู้ถือหุ้น (5.99) (153.20%) (1.08) (12.18%) (5.71) (130.07%)

รายได้รวม 4.65 100.00% 8.09 100.00% 9.84 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี (5.12) (110.11%) 0.91 11.25% (4.63) (47.05%)

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.25 0.72 0.21

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า (1.65) (9.21) (1.77)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (188.93%) 14.24% (69.83%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 148.41% (25.71%) 136.38%

ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. (บริษัทย่อยซ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 0.00 0.00% 10.14 100.00% 10.47 100.00%

หนี้สินรวม 0.00 0.00% 0.19 1.87% 0.67 6.40%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00 0.00% 9.95 98.13% 9.80 93.60%

รายได้รวม 0.00 0.00% 0.00 100.00% 6.02 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 0.00 0.00% (2.59) (100.00%) 0.07 1.16%

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.00 53.37 15.49

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.00 0.02 0.07 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.00% (25.54%) 0.68%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 0.00% (26.03%) 0.71%

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 60.00% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.78 100.00%

หนี้สินรวม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.07 8.97%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.71 91.03%

รายได้รวม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 0.00 0.00% 0.00 0.00% (0.29) (100%)

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.00 0.00 0.78

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.00 0.00 0.10 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.00% 0.00% (37.18%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 0.00% 0.00% (40.85%)
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ค�าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ผลการด�าเนินงาน

(ก) ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา 

 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานในปี 2560 บริษัทฯได้ด�าเนินงานตามเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจ การแสวงหาโอกาสในธุรกิจ
หลัก บริษัทลูก และการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขัน การต่อยอดทางธุรกิจ บริษัทฯได้ด�าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ดังนี้

• งานภายในประเทศ  บริษัทฯมีความเติบโตในการรับงานภาครัฐผ่านโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล และยัง
คงเดินหน้าในงานเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการรับงานกับพันธมิตรคู่ค้าเดิมและพันธมิตรใหม่ ส่งผลให้มีการเติบโตในด้านรายได้

• งานต่างประเทศ การได้รับงานออกแบบในประเทศกัมพูชา ผลความส�าเร็จของงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งจากตัว
ภาคธุรกิจในประเทศดังกล่าว บริษัทฯจึงยังไม่มีโอกาสในการขยายการให้บริการไปยังการบริหารและควบคุมงาน ส�าหรับด้านงาน
ออกแบบที่ท�างานร่วมกันกับ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด ยังคงมีโอกาสของงานออกแบบที่ขยายตัว
ออกไปที่ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่น ๆ

• งานด้านการออกแบบ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด (PPSD) และบริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (SMT) มีผลการด�าเนินงานที่ก้าวหน้าและส่งผลด้านรายได้ในโครงการที่ท�าร่วมกัน โดยในปี 2560 สามารถส่ง
ผลงานได้กว่าร้อยละ  46 ของโครงการในเฟสแรก 

• งานด้านการสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัทฯยังคงด�าเนินงานผลักดัน  สนับสนุน ทุ่มเททรัพยากรใน
การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันกับบริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (PIC) การมุ่งพัฒนา
ดังกล่าวเป็นการวางรากฐานให้บริษัทฯมีความยั่งยืนในการท�าธุรกิจในระยะยาว และการสร้างโอกาส ในการน�านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปเพื่อการเติบโตในรายได้ และที่ส�าคัญคือการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของบริษัทฯ ในปี2560 บริษัทฯยังคงพยายามในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อ
สร้างโอกาสในรายได้ต่อไป

 ผลประกอบการในภาพรวม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการขยายตัวได้ดีมากเติบโตได้สูงกว่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับปี 2559 โดย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 238.93 ล้านบาท ในปี 2558 319.10 ล้านบาท ในปี 2559 และ 396.03 ล้านบาท ในปี 2560 ตาม
ล�าดับ ผลจากการที่บริษัทฯได้รับงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการสุวรรณภูมิระยะที่สอง และงานหลายๆโครงการของบริษัทฯก�าลังอยู่ใน
ช่วงที่ก�าลังมีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่ ในปี 2560 สัดส่วนของรายได้ในงานภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่ยังต�า่กว่าเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ส�าหรับงาน
ตลาดหลักในภาคเอกชนที่บริษัทฯมีความแข็งแกร่ง ยังคงได้รับความไว้วางใจ ในการท�างานโครงการต่อๆ มาอย่างต่อเนื่อง และในปี2560 
บริษัทฯยังได้มีโอกาสเข้ารับงานในภาคอุตสาหกรรมที่บริษัทฯยังไม่มีผลงานในอดีตกับการควบคุมงานอาคารแสดงสินค้า เป็นการสร้าง
พันธมิตรใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงของรายได้ ส�าหรับงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เริ่มมีความเติบโตและส่งมอบผลงานให้ลูกค้า
จากการท�างานร่วมกันกับบริษัทร่วม สามารถส่งผลงานของโครงการได้กว่า มูลค่าร้อยละ 46 ของโครงการในเฟสแรก มีจ�านวนที่เป็นรายได้
ของบริษัทย่อยคือ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด (PPSD) จ�านวน 10.72 ล้านบาท  

 ส�าหรับก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2558 จ�านวน 3.39 ล้านบาท ในปี 2559 จ�านวน 32.18 ล้านบาท และ
ในปี 2560 จ�านวน 55.17 ล้านบาท ตามล�าดับ ผลจากภาพรวมของรายได้ในปี 2560 ดังกล่าว ท�าให้ก�าไรสุทธิของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญ

(ข) การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
 รายได้
 รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการค�าปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ 
มีนโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสัญญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความส�าเร็จของ
งาน (Percentage of completion method) เมื่อสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับขั้นความส�าเร็จของ
งาน ที่สอดคล้องกับการค�านวณอัตราส่วนของต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงของงานที่เสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนบริการ
ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจ�านวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

2. สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทฯจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตาม
จ�านวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริงโดยค�านวณจากอัตราค่าบริการวิชาชีพแต่ละต�าแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญา

 ส�าหรับรายได้บริการอื่นของบริษัทย่อย เช่น รายได้บริการอื่น รับรู้รายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้น รายได้งานออกแบบ
สถาปัตยกรรม รับรู้รายได้ของงานบริการที่อยู่ระหว่างออกแบบ ณ วันที่ในงบการเงิน โดยรับรู้ตามสัดส่วนของงานที่ท�าเสร็จ
 โดยในงวดบัญชีปี 2558-2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 238.92 ล้านบาท 319.10 ล้านบาท และ 396.03 
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการบริการ 234.22 98.03% 306.92 96.18% 388.95 98.21%

รายได้อื่น 4.71 1.97% 12.18 3.82% 7.08 1.79%

รายได้รวม 238.93 100.00% 319.10 100.00% 396.03 100.00%

รายได้จากการบริการ
 งวดบัญชีปี 2558–2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 234.22 ล้านบาท 306.92 ล้านบาท และ 
388.95 ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 388.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เป็นมูลค่า 
82.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26.73% ประกอบด้วยรายได้จากการบริการควบคุมงานและบริหารโครงการ รายได้จากกงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม  และรายได้ธุรกิจสื่อดิจิตอลและมีเดีย

  โดยในปี 2560 รายได้จากการควบคุมงานและบริหารโครงการนั้น เป็นรายได้ที่ได้รับจากโครงการใหม่ที่เริ่มในปี 2560  จ�านวน 
58 โครงการ คิดเป็นรายได้ 87.49  ล้านบาท  รายได้จากโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนจ�านวน  60  โครงการ  คิดเป็นรายได้  285.08  ล้าน
บาท รายได้จากการบริการควบคุมงานและบริหารโครงการนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯได้รับงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
สนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สอง และงานหลายๆโครงการของบริษัทฯก�าลังอยู่ในช่วงที่ก�าลังมีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่ ส�าหรับรายได้จาก
งานออกแบบสถาปัตยกรรมในปี2560 มีจ�านวน  12.97  ล้านบาท จ�านวนที่ส�าคัญมาจากการที่บริษัทย่อย บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด ได้
ท�างานร่วมกันกับบริษัทร่วม บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด  ในปี2560 ส่งผลงานร่วมกันให้กับเจ้าของโครงการ
เป็นมูลค่าร้อยละ 46 ของเฟสแรก และบริษัทย่อย บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด มีรายได้จากการสนับสนุนรายการใน
ธุรกิจสื่อดิจิตอลและงานมีเดีย 3.41  ล้านบาท

 ในปี 2560 สัดส่วนของรายได้ในงานภาครัฐเริ่มเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นปี แต่ยังคงมีความ
ล่าช้าในงานอยู่บ้าง  

โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในงวด และจ�านวนโครงการที่ให้บริการและรับรู้รายได้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2558–2560 ได้ดังนี้
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท
จ�านวน
โครงการ ล้านบาท

จ�านวน
โครงการ ล้านบาท

จ�านวน
โครงการ

1.  รายได้จากโครงการต่อเนื่อง 161.87 38 175.45 46 296.5 60

2.  รายได้จากโครงการใหม่ 59.74 40 129.91 77 89.04 58

3  รายได้การจัดแสดง และสื่อ / มีเดีย 12.61 1.56 3.41

รวมรายได้จากการบริการ 234.22 78 306.92 123 388.95 118

รายได้อื่น 
 รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีปี 
2558-2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 4.71 ล้านบาท 12.18 ล้านบาท และ 7.08 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้รายได้อื่นในปี 
2560 ประกอบไปด้วยรายการหลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จ�านวน 0.98 ล้านบาท ก�าไรจากการขายหน่วยลงทุน จ�านวน 2.58 ล้าน
บาท เงินปันผลในหน่วยลงทุน 0.88 ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนจากการบริการและก�าไรขั้นต้น 

 ต้นทุนจากการบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษัทฯจะบันทึกต้นทุน
ตามจ�านวนพนักงานที่เข้าท�างานจริงแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการอื่นๆ ประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายของโครงการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น ส�าหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น ในกรณีที่จ�าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก 
 ในงวดบัญชีปี 2558-2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 172.48 ล้านบาท 206.24 ล้านบาท และ 
255.41 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือ คิดเป็นสัดส่วน 73.64% 67.19% และ 65.67% ตามล�าดับ ของรายได้จากการบริการ  ต้นทุนบริการใน
ปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
แห่งหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  อย่างไรก็ตามการบริหารต้นทุนและทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯยังคงรักษาระดับการเพิ่มขึ้นให้เป็นไป
ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ในงวดบัญชีปี 2558-2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 61.74 ล้านบาท 100.69 ล้านบาท และ 133.54 ล้าน
บาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น 26.36% 32.81% และ 34.33% ของรายได้บริการ ตามล�าดับ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายส�านักงาน รวมถึงผู้บริหาร 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าพาหนะค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 
และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชีปี 2558-2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 62.19 ล้านบาท และ 
64.67 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 78.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 14.01 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึ้น 21.66% ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดงานครบรอบ 30 ปี (PPS Corporate Event) จ�านวน 7.96 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ เพิ่มขึ้นจ�านวน 5.50 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น
 ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจ�านวน 9.86 ล้านบาท โดยมีจ�านวน 4.09 ล้านบาท ที่บริษัทฯได้รับช�าระคืนจากหนี้สงสัยจะสูญ
จากโครงการที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2559 จากการที่งานภาครัฐแห่งหนึ่งได้เริ่มด�าเนินงานภายหลังจากที่ได้ชะลอโครงการไประยะ
หนึ่ง  และในปี 2560 บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บของโครงการหนึ่งจ�านวน 0.98 ล้านบาท 
และบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากงานออกแบบที่มีการยกเลิกสัญญา จ�านวน 0.15 ล้านบาท

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

  ในปี2560 บริษัทฯได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจ�านวน 1.99 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทร่วมได้ส่ง
ผลงานในงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ท�าร่วมกันกับบริษัทย่อยคือ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด  

ก�าไรสุทธิ และอัตราก�าไรสุทธิ

งวดปี 2558 2559 2560

ก�าไรสุทธิ 3.39 32.18 55.17

อัตราก�าไรสุทธิ 1.42% 10.08% 13.93%

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 176.34 195.02 274.47

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 1.92% 16.50% 20.10%

เงินปันผลจ่าย 22.24 28.31 31.91

อัตราการจ่ายเงินปันผล 554.72% 90.68% 68.05%
 
 ในงวดบัญชีปี 2558 - 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 3.39 ล้านบาท 
และ 32.18 ล้านบาท ตามล�าดับ และ โดยที่บริษัทฯมีอัตราก�าไรสุทธิ 1.42% และ 10.08% ของรายได้รวม ตามล�าดับ
 ส�าหรับงวดปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 55.17  ล้านบาท คิดเป็น
อัตราก�าไรสุทธิ 13.93% อันเป็นผลมาจากภาพรวมของรายได้ในปี 2560 บริษัทฯยังคงการบริหารต้นทุนและทรัพยากรบุคคลเป็นไปตาม
แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงส่งผลให้ก�าไรสุทธิของบริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558-2559 เท่ากับ 1.92% และ 16.50%ตามล�าดับ โดย
บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 176.34 ล้านบาท และ 195.02 ล้านบาท ตามล�าดับ
 ส�าหรับงวดปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 20.10% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 21.82% โดยมีส่วน
ของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 332.65 ล้านบาท สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2559 เนื่องจากก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 22.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 71.44% 

ฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 217.93 ล้านบาท 291.64 ล้านบาท และ 
406.15 ล้านบาท ตามล�าดับ สินทรัพย์รวมในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 114.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39.26% ประกอบไปด้วย 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50.73 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 154.27 ล้านบาท  และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
133.25 ล้านบาท  เป็นต้น

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 15.83 ล้านบาท 
41.97 ล้านบาท และ 50.73 ล้านบาท ตามล�าดับ เงินสดส่วนใหญ่จะเป็นรายการเงินสดย่อยและเงินส�ารองจ่ายในแต่ละโครงการจ�านวน 
5,000 - 25,000 บาทต่อโครงการ ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินฝากธนาคาร ทั้งในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงิน
ฝากประจ�า 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 50.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าจ�านวน 8.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20.87% เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดในปี2560 ที่ได้รับจากการด�าเนินงานของบริษัทฯมี
การบริหารการจัดเก็บลูกหนี้จะมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานกว่าปีก่อน แต่บริษัทฯมีการจ่ายช�าระหนี้ล่าช้ากว่าปีก่อนเช่นกัน  การได้รับ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญจากการแปลงสิทธิ์ PPS-W 1 ในปี 2560 จ�านวน 2 ครั้ง 
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• ลูกหนี้การค้า มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
            (หน่วย : ล้านบาท)

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 25.99 73.01 109.46

อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 7.75 16.35 22.77

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 1.24 0 0.99

อายุระหว่าง 181 - 365 วัน 0.00 1.16 0.37

เกินกว่า 365 วัน 1.10 1.09 1.35

รวม 36.08 91.61 134.94

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.18) (7.22) (4.27)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 34.90 84.39 130.67

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเกิดจากบริษัทฯมีการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า 30 - 45 วันนับจากวันส่งใบแจ้งหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ มีขั้นตอนการด�าเนินการที่มีก�าหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น ก�าหนดวันวางบิล 
ก�าหนดวันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก�าหนด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ เท่ากับ 34.90 ล้านบาท และ 84.39 
ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2560 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจ�านวน 130.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 46.28 ล้านบาท สัมพันธ์กับ
การเติบโตของรายได้อันเกิดจากการขยายงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของงานภาครัฐตามนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
และการลงทุนของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ หรือ
พิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 365 วัน บริษัทฯจะพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�านวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 1.13 ล้านบาท 
โดยเกิดจากกการชะลอโครงการหนึ่งจ�านวน 0.98 ล้านบาท และจากการยกเลิกสัญญางานออกแบบจ�านวน 0.15 ล้านบาท และได้รับคืน
หนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งค่าเผื่อไว้ในปี 2559 จ�านวน 3.34 ล้านบาท
   ทั้งนี้สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 ตามตารางข้างต้น

• เงินประกันผลงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจ�านวน 18.36 ล้านบาท และ 14.55 
ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการ  ก�าหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แต่จะมี
เฉพาะบางโครงการที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูงและงานราชการ เช่น โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสาย
สีน�้าเงินของ ร.ฟ.ม เป็นต้น เจ้าของโครงการจะหักจากรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 % ของ
มูลค่างานตามสัญญา ระยะเวลารับประกันผลงานเฉลี่ย 1-2 ปีนับจากส่งมอบงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานเท่ากับ 9.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหเนื่องจากในปี 
2560 บริษัทฯได้รับคืนเงินประกันผลงานจ�านวน 9.45 ล้านบาทจากการการเร่งติดตามการส่งมอบผลงานของผู้รับจ้างกับเจ้าของโครงการ
เพื่อให้บริษัทฯได้สามารถเรียกคืนเงินประกันผลงานกับเจ้าของโครงการได้ และยอดที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีเป็นการหักเงินประกันผลงานตาม
เงื่อนไขของสัญญาจ้างตามปกติ

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.87 ล้านบาท และ 
9.35 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  อาคารส�านักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้
ส�านักงาน เครื่องตกแต่งส�านักงาน อุปกรณ์ส�านักงาน และยานพาหนะ เป็นต้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 10.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
โดยในระหว่างปี 2560 มีการลงทุนในหมวดอุปกรณ์ส�านักงาน เช่น เครื่องใช้ส�านักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวม 1.80 ล้านบาท 
อุปกรณ์งานผลิต การตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเป็นปกติ โดยรวมเป็นผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้น

• เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประจ�าที่มีภาระค�้าประกันเท่ากับ 12.89 ล้านบาท และ 
44.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการฝากเงินเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน การท�างานโครงการสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สอง ตามล�าดับ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกันเท่ากับ 9.01 ล้านบาท ลดลงเนื่องจาก
บริษัทได้น�าที่ดินและอาคาร (บางส่วน) เป็นหลักทรัพย์ค�า้ประกันกับธนาคารได้รับวงเงินหนังสือค�า้ประกันจากธนาคารเพื่อวางเป็นหลัก
ประกันการท�างานโครงกาสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะที่สอง แทนเงินฝากประจ�า

แหล่งที่มาของเงินทุน
 หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 44.88 ล้านบาท 74.66 ล้านบาท และ 
73.00 ล้านบาท ตามล�าดับ หนี้สินรวมในปี 2560 ไม่แตกต่างจากปีก่อนอย่างเป็นสาระส�าคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีภาระหนี้สินกับสถาบัน
การเงิน ในส่วนของหนี้สิน มีรายละเอียดของรายการส�าคัญดังนี้

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 - 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เท่ากับ  21.54 ล้าน
บาท และ 46.59 ล้านบาท ตามล�าดับ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการแบบ
เหมารวมส่วนงานอื่นที่บริษัทฯจ�าเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในการบริหาร
โครงการดังกล่าว ส�าหรับ เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และเงินรับล่วงหน้า เป็นต้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 43.15 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยเจ้าหนี้การค้าจ�านวน 6.24 ล้านบาท และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจ�านวน 36.91 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�านวน 
12.50 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจ�านวน 15.41 ล้านบาทโดยในจ�านวนนี้มีเงินรับล่วงหน้าจากโครงการสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สอง 
จ�านวน 13.66 ล้านบาท ตั๋วเงินจ่ายจ�านวน 4.03 ล้านบาท และอื่นๆ จ�านวน 4.39 ล้านบาท

• ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 23.29 
ล้านบาท 25.56 ล้านบาท และ 28.57 ล้านบาท ตามล�าดับ  ในปี 2560 บริษัทฯมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 28.57 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.78% โดยบันทึกเพิ่มขึ้นจ�านวน 3.97 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายชดเชย
และการเกษียณอายุของพนักงาน จ�านวน 0.96 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2560 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 173.74 ล้านบาท 216.98     ล้านบาท และ 
333.15 ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากส่วนของทุนที่เพิ่มจากการปันผลเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
25.47 ล้านบาท และมีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 18.63 ล้านบาท การเพิ่มขึ้น
จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 และรายการลดลงจากการจ่ายปันผลรวม 28.30 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2558 – 2560 เท่ากับ 0.26 เท่า 0.34 
เท่า และ 0.22 เท่า ตามล�าดับ (ค�านวณจากยอดหนี้สินรวม หารด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน) 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สิน
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รวมไม่แตกต่างจากปีก่อนอย่างเป็นสาระส�าคัญ

 สภาพคล่อง

31 ธันวาคม

หน่วย 2558 2559 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 15.83 41.97 50.73

สินทรัพย์หมุนเวียน ล้านบาท 144.02 202.55 349.95

หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 21.60 49.11 44.42

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) เท่า 6.67 4.13 7.88

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน ล้านบาท (9.93) 7.85 3.28

 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 7.88 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน  โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 147.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 72.77% ในขณะที่ส่วนหนี้สิน
หมุนเวียนลดลงจ�านวน 4.69 ล้านบาท หรือลดลง 9.55%

 ส�าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3.28 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า งานระหว่างให้บริการตามสัญญา รวมถึงเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น
ตามการเติบโตของรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

 ในปี 2560 บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่ม ดังนี้
• ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญบริษัทร่วม คือ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด 

จ�านวน 1.30 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เป็นผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นร้อยละ 51  
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน บริษัทฯยังคงบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามลักษณะการบริหารงานร่วมกัน 

• ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด  โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยะ 60 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
• ส�าหรับการลงทุนอื่น ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นการลงทุนซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการด�าเนิน

ธุรกิจ รวม 1.80 ล้านบาท
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นโยบายด้านภาษีอากร

 บริษัทฯและบริษัทย่อย  ตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้เสียภาษีอากรที่ดี  มีการเสียภาษีอากรอย่างถูก
ต้องตามกฏหมายซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านภาษีอากรของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีความ
รัดกุม เสียภาษีอากรอย่างถูกต้องและครบถ้วน การวางแผนภาษีอากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมีแนวทางในการให้ข้อมูลทางภาษี 
และด�าเนินการในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานของรัฐ บริษัทฯและบริษัทย่อย จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี
โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ความเสี่ยงด้านภาษี (เบี้ยปรับเงินเพิ่มต่างๆ) ความเสี่ยงทางภาษีในการท�าธุรกรรมพิเศษ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้องครบถ้วนภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

 การด�าเนินการประกอบด้วย

1. การปฏิบัติงานด้านภาษี 

1.1 การวางแผน และแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี
• บริหารจัดการให้มีการปฏิบัติงานตามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน  รวมถึงการใช้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานของรัฐ โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้อง
ตามที่กฏหมายก�าหนด  และรักษาชื่อเสียง และความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง

•  ด�าเนินการน�าส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฏหมายก�าหนด และต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืนภาษี
อากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร

• มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม�า่เสมอ  เมื่อมีกฏหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรที่ประกาศใช้ใหม่หรือมี
การปรับปรุงกฏหมายภาษีอากร  รวมถึงกรณีที่บริษัทฯมีธุรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น  

• มีการบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีอากร โดยก�าหนดให้มีการศึกษากฏหมายรวมถึงข้อบังคับต่างๆเพื่อ
พิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี

• มีการให้ความรู้ทางภาษีแก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งได้แก่การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

1.2 การประสานงานด้านภาษี  และการขอค�าปรึกษากับหน่วยงานของรัฐ
• ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีเพื่อประสานงานด้านภาษี การให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงเมื่อได้

รับการร้องขอหรือเรียกตรวจจากหน่วยงานของรัฐ
• ก�าหนดให้มีการขอค�าปรึกษาด้านภาษีอากรต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2. ข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานของรัฐ

 กรณีมีข้อพิพาทที่จะส่งผลกระทบถึงจ�านวนภาษีอย่างมีนัยส�าคัญ ให้พิจารณาผลกระทบทางภาษีและแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดก่อนที่
จะด�าเนินการชี้แจง/โต้แย้ง/ยินยอมต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2559-2560 และประมาณการปี 
2561 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ดังนี้

          หน่วย : บาท

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. ค่าสอบบัญชีประจ�าป ี

1.1.  PPS และงบการเงินรวม 375,000 410,000 470,000

1.2.  PPSD 80,000 80,000 90,000

1.3.  PIC 50,000 50,000 53,000

1.4   EE - 30,000 30,000

1.5   SPP - 25,000* 90,000

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล   

2.1.  PPSและงบการเงินรวม 225,000 315,000 330,000

2.2.  PPSD 90,000 90,000 120,000

2.3.  PIC 45,000 45,000 48,000

2.4   EE - 30,000 30,000

2.5   SPP - - 120,000

รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบการเงินรวม 600,000 725,000 800,000

รวมทั้งสิ้น 865,000 1,075,000* 1,381,000

*ค่าสอบบัญชีปี 2560 เพิ่มขึ้นจ�านวน 25,000 บาท เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อยในระหว่างปี 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
 - ไม่มี 

ความเป็นอิสระ และความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยค�านึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสบการณ์ ความ
สามารถของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 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�านักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
 

ส�านักงานใหญ่

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  (PPS)
สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
   แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์   0 2718 2785-9    โทรสาร 0 2300 5545-6
เว็บไซต์   www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ  ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้ค�าปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง แก่เจ้าของโครงการ ส�าหรับงาน 
   ก่อสร้างอาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความช�านาญเฉพาะ 
   ด้านวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน  215.99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 0.25 บาท จ�านวน 863.99 ล้านหุ้น
ทะเบียนบริษัทมหาชน 0107555000147

บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด (PPSD)
สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 101 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 1 
   ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7)  
   ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง  
   กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์   0 2718 2785-9
โทรสาร   0 2300 5545-6
เว็บไซต์   www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ  ให้บริการการออกแบบโครงสร้าง 
   และงานระบบ
ทุนจดทะเบียน  3 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 100  
   บาท จ�านวน 30,000หุ้น

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (PIC)
สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 77 ซอยพระรามเก้า 58  
   (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
   แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   
   10250
โทรศัพท์   0 2718 2785-9
โทรสาร   0 2300 5545-6
เว็บไซต์   www.ppsic.co.th
ลักษณะธุรกิจ  ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ในส่วนการท�าสื่อมีเดียและสื่อ  
   โฆษณา
ทุนจดทะเบียน  5 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท  
   จ�านวน 500,000 หุ้น

บริษัท Ensemble Equity Pte. Ltd.
สถานที่ติดต่อ  10 Anson Road, #31-01   
   International Plaza, Singapore  
   079903
โทรศัพท์   (+65) 9742-8370
เว็บไซต์   www.ensembleequity.com
ลักษณะธุรกิจ  Provision Of Project   
   Management And Engineering  
   Consulting Services & Products
ทุนจดทะเบียน  500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งเป็น 
   หุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ จ�านวน  
   500,000 หุ้น 

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด
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.sapatt.com
ลักษณะธุรกิจ  ธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริย  
   เมืองอัจฉริยะ
ทุนจดทะเบียน  1 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 10,000  
   บาท จ�านวน 100 หุ้น



232  233  รายงานประจ�าปี 2560 ANNUAL REPORT 2017บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 ชั้น 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 62 รัชดาภิเษก ถนน รัชดาภิเษก เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร 0 2229 2000 โทรสาร  0 2359 1259

ผู้สอบบัญช ี  

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร 0 2259 5300-2, 0 2332 5126-9

ที่ปรึกษากฎหมาย  

 ส�านักงานกฎหมายเทพ 
 เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-1679-84 
 โทรสาร 0-2271-2367, 0-2271-2587

บริษัทร่วมทุน

 บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด
 สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 101 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7)    
    ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 โทรศัพท์   0 2300 5518
 โทรสาร   0 2300 5545-6
 เว็บไซต์   www.pps.co.th
 ลักษณะธุรกิจ  ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม เพื่อรองรับงานออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรม  
    และด้านตกแต่งภายใน 
 ทุนจดทะเบียน  7 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จ�านวน 700,000 หุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้น  จ�านวน 356,998 หุ้น หรือร้อยละ 51 

กิจการร่วมค้า

 กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)
 สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
    แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 โทรศัพท์   0 2718 2785-9
 โทรสาร   0 2300 5545-6
 เว็บไซต์   www.pps.co.th
 ลักษณะธุรกิจ  รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท�าการศาลฎีกา ของส�านักงานศาลยุติธรรม
 ทุนกิจการร่วมค้า  3.30 ล้านบาท
 สัดส่วนการร่วมทุน  2.64 ล้านบาท
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 50

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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5 ผู้ถือหุ้น 92

6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 145

7 โครงสร้างการจัดการ

7.1  โครงสร้างการจัดการ 93

7.2  กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหารระดับสูง 94

7.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 108

7.4  ค่าตอบแทนกรรมการ 113

7.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 116

7.6  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 145

8 การควบคุมภายใน 149

9 PPS กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 118

9.1  การก�ากับดูแลกิจการ 118

9.2  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 133

9.3  การต่อต้านการทุจริต 134

9.4  การเคารพสิทธิมนุษยชน 135

9.5  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 135

9.6  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 137

9.7  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 137

9.8  การจัดการสิ่งแวดล้อม 139

9.9  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 140

ล�าดับ รายการ หน้าที่

9.10  การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน 141

10 บุคคลหรือธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

10.1  บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะความสัมพันธ์  และเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน 152

10.2  ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอก หรือผู้ช�านาญการที่เป็นอิสระ เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน 
        ตาม 10.1 ว่าได้เป็นไปในราคาตลาด หรือราคายุติธรรม หรือราคาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 
        (กรณีไม่มีราคาตลาด) หรือไม่ 157

11 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ

11.1  สถิติงบการเงิน 215

11.2  วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 219

11.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 230

11.4  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 163

12 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 222

13 ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

13.1  ข้อพิพาททางกฎหมาย 154

13.2  พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต 154

13.3  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน 155

14 สารจากประธานกรรมการ 9

15 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 157

16 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี 123

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



237 236



238


