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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์ (Vision)

  เป็นผู้น�าทางนวัตกรรม และการบริการ 
ในธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรม และการลงทุนครบ

วงจรส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
การก่อสร้าง และการพัฒนาเมือง  

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งมอบผลงานด้านการบริการ 
ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้เกิดคุณค่า  
ความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด  
เหนือความคาดหวังของลูกค้า 

2. พัฒนากระบวนการท�างานด้วยนวัตกรรม  
พร้อมกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
และสม�่าเสมอ

3. รักษาอัตราการท�าก�าไรที่ดีและรายได้ที่เติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4. มุ่งแสวงหาช่องทางการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ
5. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

ค่านิยม (Value)

PROFESSIONALISM
การท�างานอย่างมีมาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

POSITIVE ATTITUDE
มีทัศนะคติเชิงบวก

SERVICE MIND
มีจิตใจในการให้บริการ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่บริการ ทางด้านเทคนิค
วิศวกรรม เท่านั้น 

GOOD GOVERNANCE
มีหลักธรรมาภิบาล  ไม่ควรให้หรือไม่ควรรับ สิ่งที่ควรจะให้หรือ
ควรจะได้

RELIABILITY
เป็นที่ไว้วางใจ  มั่นใจได้ว่า จะท�างานจนส�าเร็จ

OWNERSHIP
ท�างานประดุจดั่งเป็น บริษัทของเรา เป็นงานของเราเอง

UNITY
มีความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว

PERSISTENCE
มีความอดทน ไม่ยอมแพ้
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กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ  

01
สร้างความสามารถในการแข่งขันที่ล�้าหน้า  
เพิ่มการสร้างรายได้และอัตราการท�าก�าไร  
ด้วยบริการที่สร้างจากการใช้นวัตกรรม

02
สร้างความชัดเจนในการท�ากลยุทธ์การตลาด 

และการเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ  
(แบรนด์) สร้างการรับรู้เข้าถึงแบรนด์ ไปยังลูกค้าใหม่  

และสร้างการรับรู้ถึงทักษะความสามารถ 
ตลอดจนข้อเสนอด้านการบริการใหม่ๆ  

ของกลุ่มบริษัท

03
สร้างโอกาสการขยายธุรกิจด้วยการแสวงหาพันธมิตร
ที่ท�าให้บริษัท สามารถขยายขอบเขตของการบริการ 
ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง 
และการพัฒนาเมือง ให้กว้างขวาง มีความเป็นสากล  

และมีเทคโนโลยี

04
สร้างความสามารถในการเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน 

เพื่อการลงทุน 

เป้าหมายระยะยาว

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

01
มีธุรกิจที่หลากหลาย สร้างรายได้ที่มั่นคง 

และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

02
เป็นแบรนด์ของคนไทย  

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

TRUSTWORTHY  
INNOVATIVE 
SOLUTION

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าป ี  2561
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จุดเด่นของบริษัท

มีนวัตกรรม และปรับตัวเพื่อความยั่งยืน   
(Innovation and Sustainability)  

 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานไปในงาน ส�ารวจปริมาณ
งานและราคาค่าก่อสร้าง ( Quantity surveyor)  การท�า Technical 
support โดยใช้เทคโนโลยี Building information management 
(BIM) ท�าให้สามารถต่อยอดฐานรายได้จากลูกค้าเดิมและขยายไปสู่
ลูกค้าใหม่และธุรกิจใหม่

 บริษัทฯ ปรับตัวกับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนไป จากการ
ที่รับงานเป็น service อย่างเดียว ก็หันมาต่อยอดการส่งมอบ บริการ 
และสินค้าที่จับต้องได้มากขึ้น ได้แก่การท�างานออกแบบพร้อมกับคุม
งาน หรือการควบคุมงานและติดตั้งส�าหรับงานประเภทการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และการท�า SHOP DRAWING เป็นต้น

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

• บริษัทฯ ทยอยปรับหน่วยธุรกิจที่ไม่ท�าก�าไรออก และยุบควบรวม 
business unit ของบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความ 
ซับซ้อนน้อยลง และตรวจติดตามผลงานได้ง่ายขี้น 

• บริษัทฯ หาผู้ร่วมธุรกิจใหม่ที่มีอยู่ในธุรกิจเดียวกันที่ มีขนาดเท่าๆ
กัน และสามารถช่วยส่งเสริมการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่
นานาชาติ รวมถึงผสาน portfolio ของกลุ่มบริษัทให้มีความ
แข็งแกร่งขึ้น เพื่อสามารถเข้าเสนองานประเภท ppp ใน infra-
structure ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการรับงานใน
ประเทศ ประเภทที่บริษัทฯ ไม่สามารถท�าได้มาก่อน และขยาย
งานออกไปในภูมิภาคอย่างแท้จริง 

• บริษัทฯ เน้นการลงทุนในเทคโนโลยี construction tech เพิ่มขึ้น 
โดยการลงทุนพัฒนาเอง และโดยการร่วมมือกับผู้ร่วมธุรกิจใหม่
ในการน�าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่แล้วและประสบความส�าเร็จในต่าง
ประเทศ มาใช้ในตลาดภายในประเทศ

ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness)

• บริษัทฯ ได้รับรางวัล CG SCORING ระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็น
เวลา 4 ปี อยู่ในธรุกิจมากว่า 32 ปี  

• ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และต่ออายุในปี 2018 

• ได้รับรางวัลจาก SET เช่น Best Company Performance 
Award 2018 

• ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน Outstanding List Sustainability 
Award 2018 

• อยู่ใน THSI (Thailand sustainability Investment) เป็นปีที่สี่ต่อ
เนื่องกัน 

• บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐาน
ทุนเสร็จสิ้นการแปลงสภาพ pps-w1 ท�าให้ปัจจุบัน pps มีทุนจด
ทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 215,999,890.25 บาท ท�าให้มีฐานทุนและ
เงินสดเพิ่มขึ้นส�าหรับลงทุนต่อไปในปี 2019
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

01. บริษัทฯ ได้รับผลส�ารวจโครงการ CGR ประจ�าปี 2561 
CG SCORING ระดับ 5 ดาว (96%) 

02. รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018  
ในงาน SET Sustainability Award 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

03. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards)  
ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

04. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561  
ได้คะแนน 99 คะแนน 

33Years
of Trust

05. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)  
ในงาน SET  Awards 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

06. รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น พ.ศ. 2561  
จากสภาวิศวกร 

07. บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

08. บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)  
เป็นครั้งที่ 2 โดยมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าป ี  2561
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 ในปี 2561 เป็นปีที่สภาพการลงทุนของ
ประเทศไทย อยู่ในภาพที่ดีขึ้นกว่าปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วย
การน�าของโครงการภาครัฐที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศในทุกๆ ด้าน และบริษัทฯก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ
มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาประเทศเหล่านี้ สืบเนื่องมา
ตั้งแต่ปลายปี 2560 ส่วนการลงทุนของภาคเอกชน ก็มีการ
ฟื้นตัวเติบโตต่อเนื่องและยังคงเห็นการฟื้นตัวและลงทุนของ
ภาคเอกชนต่อเนื่องไปในปี 2562 นี้ ด้วย

 ในปี 2561 เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่งเซอร์วิสจ�ากัดมหาชน  (PPS) ได้รับรางวัล Out-
standing Sustainability Awards และ รางวัล Thailand 
Sustainability investment 2018 ในงาน SET Sustain-
ability Award 2018 ท�าให้บริษัท PPS ติดอยู่ใน List ของ 
Thailand Sustainability investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ สี่
ติดต่อกัน  และการส�ารวจคะแนนก�ากับกิจการระดับดีเลิศ 
5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่เช่นกัน การรักษาความส�าเร็จอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ต้องเกิดจากความตั้งใจพยายามอย่างมากของ

คณะกรรมการผู้ก�าหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงมีส่วน
ร่วมอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจัดการ ในการดูแลความเสี่ยงต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การทุจริต ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการ
ทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่ 2 โดยมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2561 
 ในปี 2561 อีกสิ่งหนึ่งที่น่ายินดีคือการที่ PPS ได้
รับรางวัลในงาน SET Award 2018 ในประเภท บริษัทที่
มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Perfor-
mance Awards ซึ่งยืนยันว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ
ให้มีผลประกอบการที่ดี โดยตั้งอยู่บนหลักการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนตลอดมา และสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจท�า
ตลอดมาคือการสร้างผลงานและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความน่าเชื่อถือ เชื่อถือในความสามารถ เชื่อถือในความไว้
วางใจ 

 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ท่านลูกค้า 
ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว PPS ทุกท่าน ท่านสื่อมวลชน  
เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน ที่ได้เกื้อกูล 
สละเวลา ให้โอกาส และช่วยพลักดันให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ
ด้วยดีมาตลอด บริษัทฯจะตั้งใจรักษาความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้
ตลอดมา เพื่อจะสร้างผลงานที่ดี สร้างสังคมที่ดี โดยการก�ากับดูแล
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

ประสงค์ ธาราไชย   
ประธานกรรมการ

BEYOND EXPERIENCE
PPS is one of the leading engineering professional services 
firm in Thailand providing engineering and architectural 
services for both private and public sectors.  
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 ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผ่านการปรับตัวมากมาย และมีหลาย
เรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง และหากย้อนเวลากลับไปได้
เราก็คงจะไม่ท�า ซึ่งเรื่องหนึ่งในตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เราได้ท�าผิด
พลาดและไม่ประสบความส�าเร็จคือการพยายามหาความสามารถ
จากบุคคลหรือบริษัทภายนอกมาร่วมทุนด้วย หรือเราไปร่วมลงทุน
กับเขา หรือการท�าในธุรกิจที่ไม่มีความช�านาญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ท�าให้
เราไม่สามารถเติบโตและประสบความส�าเร็จในธุรกิจใหม่ได้สมดังที่
ตั้งใจไว้ตอนที่เริ่มท�าธุรกิจมาด้วยกัน  ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ 
ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้ทยอยขายการลงทุนในบริษัทร่วมและ
บริษัทย่อยที่ไม่มีความสามารถในการท�าก�าไร และหรือบริษัทฯ ไม่
สามารถก�าหนดควบคุมทิศทางได้ และจัดโครงสร้างขององค์กรใหม่
ไปบางส่วน ท�าให้กลุ่มธุรกิจที่ยังเหลืออยู่  จึงแบ่งเป็นสองกลุ่มธุรกิจ
หลัก ได้แก่ 

กลุ่มธุรกิจการลงทุน (investment platform ) กล่าวคึอ
• บริษัท Ensemble equity pte. เพื่อการลงทุนและหาผู้ร่วม

ทุนในโครงการต่างๆ 
• บริษัท Profingroup บริษัท ICO portal ที่สามารถระดมทุน

ผ่าน platform digital ในประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโครงการ  
(Project technical support) ได้แก่

• บริษัท PPS เดิมที่ให้บริการด้าน การบริหารโครงการและการ
ควบคุมการก่อสร้าง   

• บริษัท PPS Oneworks บริษัทที่เกิดจากเปลี่ยนแปลง
บริษัท PPS design เดิมโดยการขายหุ้นบางส่วนให้กับ
บริษัทสถาปนิกจากมิลาน ประเทศอิตาลี Oneworks 
และเพิ่มทุนใหม่เข้ามา ท�าให้บริษัทนี้มีความเป็นบริษัท
ไทย ที่มี portfolio นานาชาติ ท�าให้เพิ่มขีดความ 
สามารถของกลุ่มบริษัท PPS ในการรับงานประเภท
ต่างๆ ได้กว้างเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท บริษัทนี้สามารถรับงาน
ประเภทออกแบบคุมงาน รวมถึงการท�า Technology 
support ให้กับโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 

• บริษัท PPS Innovation เป็นการรวมกลุ่มธุรกิจ IT 
ของ PPSIC เดิมเข้ากับธุรกิจของสะพัฒน์โปรเจค คือ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานเข้าด้วยกัน 
ท�าให้บริษัทนี้ PPS มีอ�านาจควบคุมเต็มไม่ต้องพึงพาผู้
ร่วมทุนอีกต่อไป โดยบริษัทนี้มีความตั้งใจที่จะท�างาน
รวมขอบเขต การติดตั้งและคุมงาน

 ในส่วนผลการด�าเนินงานในปี 2561 นั้น นอก
จากบริษัทฯจะประสบปัญหาความไม่ส�าเร็จในการขยาย
ธุรกิจใหม่แล้ว ในส่วนของการด�าเนินธุรกิจเดิมนั้น บริษัทฯ 
ก็ประสบปัญหาความล่าช้าของโครงการที่อาจเกิดจาก
สาเหตุที่เหนือการควบคุม และปัญหาการส่งบุคคลกรเข้าใน
โครงการต่างๆ ให้ตรงตามแผนงาน ท�าให้รายได้ไม่เข้าตรง
ตามแผนที่คาดไว้  ที่ส�าคัญอย่างยิ่งเมือเกิดการไม่ตรงตาม
แผนกับโครงการก่อสร้างที่เป็นส่วนใหญ่ในสัดส่วนรายได้ 
ของบริษัทฯ แล้วยิ่งท�าให้กระทบกับรายได้และก�าไรของ 
บริษัทฯ อย่างมาก ซึ่งผลกระทบนี้ ก็ยังคงจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง

ในปี 2562 ข้างหน้านี้ ซึ่งบริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้แต่อย่าง
ใด และได้ปรับแผนงานและแผนก�าลังคนเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับ
มาปกติให้ได้โดยเร็ว
 ในส่วนของแผนการพัฒนาที่ได้กล่าวไว้เมื่อต้นปี 2561 
ถึงเรื่องการพัฒนานวัตกรรม (PPS innovation) นั้น บริษัทฯได้
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง sitewalk พัฒนามาเป็น version 2 
แล้ว และต่อยอดเข้ากับการบันทึกข้อมูลลงในแบบจริง
 เรื่องแผนห้าปีที่จะมีทุนจดทะเบียน สามร้อยล้านบาท 
และรายได้ถึงหนึ่งพันล้านนนั้น บริษัทฯ ได้ประสบความส�าเร็จใน
การแปลงสภาพ pps-w1 ท�าให้ทุนจดทะเบียนหลังการแปลงสภาพ 
มีทุนจดทะเบียนเป็น 215,999,890.25 บาท และในส่วนนี้บริษัทฯ 
มีแผนเพิ่มทุนต่อไปจนถึงจุดดังกล่าว เพื่อใช้ในการขยายกิจการใน
ส่วนของ Investment platform และการท�า project co devel-
opment ต่อไป 
 ด้านการพัฒนาการท�างานให้มีความเป็นสากลและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินั้น บริษัทฯ ได้มีการ JV กับ 
Oneworks และเพิ่มความสามารถในการท�างานที่เป็นสากล และ
คิดว่าในปี 2562 นี้ บริษัทฯ น่าจะพร้อมรับงานในภูมิภาค AEC 
จริงๆ ทั้งนี้ ต้องมีการลงทุนเพิ่มกับบุคคลากรอีกจ�านวนหนึ่งเพื่อ
รองรับการขยายงานดังกล่าว 
 เรื่องการ รีแบรนด์นั้น ปีนี้จะได้เห็น เวปไซด์ใหม่ สื่อการ
ตลาดใหม่เพื่อสอดรับกับความสามารถและขอบเขตการให้บริการ
ของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนไป 
 ในความยุ่งยากล�าบากของช่วงปีที่ผ่านมา เราก็ยังมี
เรื่องน่ายินดีที่เกิดขึ้นกับ PPS เหมือนกัน กล่าวคือบริษัทฯ ยังคงได้
รับเกียรติและความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ท�าให้ยังคงได้รับ

รางวัลหลายรางวัลต่อเนื่องกันในปี 2561 อาทิเช่น บริษัทฯ 
ติดอยู่ใน list ของ Thailand sustainability index ต่อกัน
เป็นปีที่สี่และได้รับ รางวัล Outstanding award อีกด้วย 
รวมถึงได้รับรางวัล Best company performance award 
2018 จากงาน set award 2018 ท�าให้ได้รางวัลนี้ต่อเนื่อง
เป็นปีที่สอง  ทั้งนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความไว้
วางใจเสมอมา และบริษัทฯ จะมุ่งท�าให้สมดังเกียรติที่ได้รับ
ต่อเนื่องมาหลายปี
 ปีนี้เป็นปีแรกของแผน roadmap ความยั่งยืน
อันใหม่ของบริษัทฯ เราก็คงจะมีการพัฒนาให้วัฒนธรรม
ความมีนวตกรรมและความยั่งยืนนั้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ของคนในบริษัทฯ เรา รวมถึงขยายสิ่งเหล่านั้นให้กับสังคม
และประเทศชาติด้วย เพราะความสามารถในการอยู่ร่วมกัน
อย่างเกื้อกูลแบ่งปันนั้นเอง คือรากฐานของความยั่งยืน  
( Harmony is the root of sustainability.) 
 สุดท้ายนี้ผมขอให้ความมั่นใจว่าทีมงาน PPS จะ
ท�างานให้สมดังความเชื่อมั่นที่ท่านลูกค้า ท่านผู้ถือหุ้น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความเชื่อมั่นและก�าลังใจกับเรา
ตลอดมาครับ

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

HARMONY IS THE ROOT  
OF SUSTAINABILITY. 
เรามีการพัฒนาให้วัฒนธรรม ความมีนวตกรรม และความยั่งยืนนั้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ของคนในบริษัทฯ เรา รวมถึงขยายสิ่งเหล่านั้นให้กับสังคม และประเทศชาติด้วย  
เพราะความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล แบ่งปันนั้นเอง คือรากฐานของความยั่งยืน  ดร.พงศ์ธร ธาราไชย  

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
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อายุ   73 ปี

วุฒิการศึกษา

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

มหาวิทยาลัย

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 กรรมการบริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค 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 32 ปี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

• ปี2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• ปี  2557 – 2559 อุปนายกมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ปี  2553 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2540 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน 113,635,412 หุ้น  (13.216%)1

• จ�านวน  101,539,412 หุ้น  (11.809%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

• บิดาของ นายพงศ์ธร ธาราไชย และนายธีรธร ธาราไชย 

หมายเหตุ 
1. จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย

2. จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

นายประสงค์  ธาราไชย

ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม  
และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

อายุ   43 ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan 
• ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois  

at Urbana-Champaign, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขากฎหมายธุรกิจ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ การฝึกอบรม

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 14/2018 โดย Thai Institute of Directors 
(IOD)

• 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 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชน

ไทย 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 อินโนเวชั่น 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    7 ปี 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

• ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด
• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น 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 ป ี  - ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน     117,727,479 หุ้น   (13.692%)1

• จ�านวน     117,727,479 หุ้น   (13.692%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย

นายพงศ์ธร  ธาราไชย
ต�าแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 



16 17

อายุ   54 ปี

วุฒิการศึกษา

• Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซีสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

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 วันเวิร์ค 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  6   ปี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  

• ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วทป.)

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ป ี  -ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน   12,657,525 หุ้น   (1.472%)1

• จ�านวน   12,657,525 หุ้น   (1.472%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       -ไม่มี

นายธัช  ธงภักดิ์

ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม  
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ   42 ปี

วุฒิการศึกษา

• Ph.D. in Civil Engineer/Construction Engineering and Project Management /  
University of Michigan - Ann Arbor

• M.S.E. in Construction Engineering and Project Management / University of Michigan 
- Ann Arbor

• Executive MBA / Sasin Graduate Institute of Business Administration  
of Chulalongkorn University

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร

ภาครัฐ (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 (2558) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2558) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2558) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 

ประสบการณ์การท�างาน

• ปี 2561 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ�ากัด
• ปี 2560 - 1 ต.ค. 61 รองประธานกรรมการบริหาร  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – 1 ต.ค. 61   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร 

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

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2550 - 9 พ.ย. 61 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 – 25 เมษายน 2561 กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1) 
• 25 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  25 เมษายน 2561

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ปี 2550 - 9 พ.ย. 61 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 วันเวิร์ค 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 ป ี - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน      106,609,226  หุ้น   ( 12.399  %)1

• จ�านวน      106,609,226  หุ้น   ( 12.399  %)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

• บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย

นายธีรธร  ธาราไชย
ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริษัท
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อายุ   66 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 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต”  Thai Institute of Directors
• Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  (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 กรรมการที่ไม่เป็น 
   ผู้บริหาร ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 )

• 9 เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็น 
   ผู้บริหาร ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2 )

• 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการ 
   ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3 )

• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  27 เมษายน พ.ศ. 2560

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  7  ปี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปี 2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ)  
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี - ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์

ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ   56 ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A.
• ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018  
Thai Institute of Directors

• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004  
Thai Institute of Directors

• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�าหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26  

ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ

ประสบการณ์การท�างาน

• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ 
  ประกอบการ

• ปี 2560 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
• ปี 2559 – 2561 คณะกรรมการองค์การสวนพฤษศาสตร์
• ปี 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
• ปี 2537 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปี 2558 – 2560 คณะกรรมการก�ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
• ปี 2551 – 2559  รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปี 2551 – 2554 คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา  

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
• ปี 2549 – 2554 คณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
• ปี 2548 - 2551 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปี 2547 – 2548 รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวัทยาลัย
• ปี 2544 – 2547 ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปี 2545 -  2546 อนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา สภาวิศวกร
• ปี 2543 – 2546 คณะกรรมการมาตรฐาน ISO 9000 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 

• 25 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ  
   (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1)

• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  25 เมษายน 2561

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท   1  ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทพรีบิลท์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน 
  ผู้ประกอบการ

• ปี 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
• ปี 2537 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี  - ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง
 
ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
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ประวัติ คณะกรรมการบริหาร

อายุ   42 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 กรรมการที่ไม่เป็น 
   ผู้บริหาร ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1 ) 

• 9  เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็น 
   ผู้บริหาร ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2 ) 

• 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็น 
   ผู้บริหาร ( ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 3 )

• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  27 เมษายน 2560

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  7 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  ป ี -ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

นายคเชนทร์ เบญจกุล

ต�าแหน่งในบริษัทฯ 
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ต�าแหน่งในบริษัทฯ  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม  
  และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

อายุ   73 ปี

วุฒิการศึกษา

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

มหาวิทยาลัย

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 กรรมการบริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค 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 32 ปี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

• ปี2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

• ปี  2557 – 2559 อุปนายกมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ปี  2553 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปี  2540 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี  - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน 113,635,412 หุ้น  (13.216%)1

• จ�านวน  101,539,412 หุ้น  (11.809%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

• บิดาของ นายพงศ์ธร ธาราไชย และนายธีรธร ธาราไชย 

หมายเหตุ 
1. จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย

2. จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

นายประสงค์  ธาราไชย

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 
  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

อายุ   43 ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan 
• ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois  

at Urbana-Champaign, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขากฎหมายธุรกิจ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ การฝึกอบรม

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 14/2018  
โดย Thai Institute of Directors (IOD)

• 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 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต” 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 อินโนเวชั่น 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    7  ปี 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

• ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด
• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
• ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น 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 ป ี  - ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน     117,727,479  หุ้น   (13.692%)1

• จ�านวน     117,727,479  หุ้น   (13.692%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย

นายพงศ์ธร  ธาราไชย
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ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร  
  และกรรมการผู้จัดการ

อายุ   54 ปี

วุฒิการศึกษา

• Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซีสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

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 วันเวิร์ค 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  6 ปี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  

• ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วทป.)

ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ป ี  -ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน   12,657,525 หุ้น   (1.472%)1

• จ�านวน   12,657,525 หุ้น   (1.472%)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       -ไม่มี

นายธัช  ธงภักดิ์

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริษัท

อายุ   42 ปี

วุฒิการศึกษา

• Ph.D. in Civil Engineer/Construction Engineering and Project Management /  
University of Michigan - Ann Arbor

• M.S.E. in Construction Engineering and Project Management / University of Michigan 
- Ann Arbor

• Executive MBA / Sasin Graduate Institute of Business Administration  
of Chulalongkorn University

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร

ภาครัฐ (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 (2558) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2558) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2558) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประสบการณ์การท�างาน

• ปี 2561 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ�ากัด
• ปี 2560 - 1 ต.ค. 61 รองประธานกรรมการบริหาร  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2559 – 1 ต.ค. 61   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร 

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

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
• ปี 2550 - 9 พ.ย. 61 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 – 25 เมษายน 2561 กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1) 
• 25 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2)
• วันที่ได้รับต�าแหน่ง  25 เมษายน 2558

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ปี 2550 - 9 พ.ย. 61 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 วันเวิร์ค 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 ป ี - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน      106,609,226  หุ้น   ( 12.399  %)1

• จ�านวน      106,609,226  หุ้น   ( 12.399  %)2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

• บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย

นายธีรธร  ธาราไชย
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ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

อายุ   54  ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาUniversity of Northern Philippines,The Philippines

ประวัติการฝึกอบรม

• ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

• ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ  

  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     237,384 หุ้น   ( 0.028 %)1

• จ�านวน     237,384 หุ้น   ( 0.028 %)2

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ   52 ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท�างาน

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

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

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
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     395,855 หุ้น   ( 0.046 %)1

• จ�านวน     395,855 หุ้น   ( 0.046 %)2

นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก นายนพรัตน์  นรินทร์

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

อายุ   58 ปี

วุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการ จัดโดย
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

• หลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2011 THAI INSTITUTE OF 
DIRECTORS (IOD)

• หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัท
จดทะเบียน (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)
• ปี2533 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการ  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี2527 - 2533 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY CO., LTD.
• ปี 2526- 2527 วิศวกรไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศิริกิจอีเลคตริด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  - ไม่มี
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  - ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

• ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ�ากัด 
• ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   - ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน     8,447,477 หุ้น   ( 0.982 %)1

• จ�านวน     8,447,477 หุ้น   ( 0.982 %)2

นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ   41  ปี

วุฒิการศึกษา

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

2545

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร 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  2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• ปี  2558 – 2559 กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ  
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• ปี  2558 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
•   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2556 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการ  

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

  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
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     391,856 หุ้น   ( 0.046 %)1

• จ�านวน     391,856 หุ้น   ( 0.046 %)2

นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
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ประวัติคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

อายุ   51  ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการสอบบัญชี คณะพาณิชย์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

• ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

• ปี 2561 - ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• 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 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2557 – 2559 กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

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

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

การด�ารงต�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     237,374  หุ้น   ( 0.028 %)1

• จ�านวน     237,374  หุ้น   ( 0.028 %)2

นางสาววรภรณ์  พุกภิญโญ

ต�าแหน่งในบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้อ�านวยการโครงการ

อายุ   49 ปี

วุฒิการศึกษา 

• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(2533)

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2543)

ประวัติการฝึกอบรม

• -ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

• ปี  2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
•   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2555 – 2559 กรรมการบริหารความเสี่ยง
•   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี  2534 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการ/ ผู้อ�านวยการโครงการ  

  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
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     135,713 หุ้น   ( 0.016 %)1

• จ�านวน     135,713 หุ้น   ( 0.016 %)2

นายประวัติ  กิติพงศ์ไพโรจน์
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ต�าแหน่งในบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน, 
  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม,  
  ผู้อ�านวยการโครงการ

อายุ   47 ปี

วุฒิการศึกษา 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

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�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  - ไม่มี
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  - ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ   

• ปี 2557 - ปัจจุบัน            กรรมการ  บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   - ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี - ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

• จ�านวน     641,082   หุ้น   ( 0.075 %)1

• จ�านวน     641,082   หุ้น   ( 0.075 %)2

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม,  
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร 
  รองเลขานุการบริษัท

อายุ   35 ปี

วุฒิการศึกษา 

• นิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
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     48,662 หุ้น   ( 0.006 %)1

• จ�านวน     48,662   หุ้น   ( 0.006 %)2

นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ นางสาวรุ่งนภา  ศรีช่วย

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้อ�านวยการโครงการ

อายุ   52  ปี

วุฒิการศึกษา

• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

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�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  -ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   -ไม่มี 
ประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี -ไม่มี 

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
• จ�านวน     436,254  หุ้น   ( 0.051 %)1

• จ�านวน     436,254  หุ้น   ( 0.051 %)2

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน, ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

อายุ   30  ปี

วุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2554)

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�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
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     86 หุ้น   ( 0.00 %)1

• จ�านวน     86 หุ้น   ( 0.00 %)2

นายโอภาส  สกุลศิริกมล นายปรัญญา  เกมาหะยุง
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ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน  
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
  เลขานุการโครงการ 

อายุ   37 ปี

วุฒิการศึกษา 

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (2547)

ประวัติการฝึกอบรม

• อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร”
• อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรม (NIA)”
• อบรมหลักสูตร "Document Management System " ระบบ Alfresco
• อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับ บริหาร  

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

ประสบการณ์การท�างาน

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

• ปี  2556 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , เลขานุการโครงการ  
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• ปี  2554 – 2555  เจ้าที่หน้าระบบงานคอมพิวเตอร์ , เจ้าหน้าที่เลขานุการ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมาร์ทสโตร์ จ�ากัด

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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
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     36,472  หุ้น   ( 0.004 %)1

• จ�านวน     36,472  หุ้น   ( 0.004 %)2

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน, ผู้จัดการโครงการ

อายุ   45 ปี

วุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 (นวัตกรรมอาคาร)
• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, พ.ศ. 2539

ประวัติการฝึกอบรม

• -ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

• ปี 2561 -ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจคแปลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554 - 2561 สถาปนิกอาวุโส บริษัท โปรเจคแปลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 
• 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 2551 – 2550 สถาปนิกผู้จัดการโครงการ Civil design& arch co.,ltd.
• ปี 2550 – 2548 ผู้จัดการ Modec design & arch co.,ltd.
• ปี 2548 – 2539 สถาปนิกโครงการ Civil design& arch co.,ltd.

ประสบการณ์ด้านงานสอน

• ปี 2551- ปัจจุบัน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
    อุเทนถวาย 
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• ปี 2543 – 2540 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อุเทนถวาย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
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     36,472   หุ้น   ( 0.004 %)1

• จ�านวน     36,472     หุ้น   ( 0.004 %)2

นายวีระ  เย็นปรีชา นายดิษฐา นนทิวรวงษ์

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน, ผู้จัดการโครงการ

อายุ   37  ปี

วุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (พ.ศ.2549)

ประวัติการฝึกอบรม

• ปี พ.ศ. 2554  การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ (รุ่น 1)
• ปี พ.ศ. 2555 ก้าวสู่ต�าแหน่งผู้จัดการโครงการอย่างมืออาชีพ (รุ่น2)  

 
• ปี พ.ศ. 2556 ระบบ ISO 9001:2008 ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง  

  ปี2558
• ปี พ.ศ. 2557 Leadership Development Program From Good to Great
• ปี พ.ศ. 2558 - บริหารสัญญาก่อสร้าง/บริหารสัญญาก่อสร้างFIDIC(17/12/59) 

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

• ปี พ.ศ. 2559 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ หัวหน้างาน 
    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ บริหาร 
    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ เทคนิค

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

ประสบการณ์การท�างาน

• ปี  พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน  กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน 
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• ปี  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการโครงการ  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2555     วิศวกรโยธา  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• ปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2549     ลูกจ้างชั่วคราว ที่ส�านักออกแบบงานทาง  
   กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม   

ประสบการณ์งานวิทยากร

• ปี พ.ศ. 2560  เป็นวิทยากร 
   ในโครงการ Adventure Team Synergy “CSR”

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     37,831  หุ้น   ( 0.004 %)1

• จ�านวน     37,831  หุ้น   ( 0.004 %)2

ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการพัฒนาระบบการท�างาน, เลขานุการ, เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ

อายุ   43  ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จากคณะบัญชี วิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์ (2541)

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 

  โครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  
  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 

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

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

• ปี  2546 – 2548 เลขานุการ โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ 
  ส�าหรับโครงการลงทุนของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  
  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
  บริษัท พีบีเอเชีย จ�ากัด 

• ปี 2544 – 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารเอกสาร โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารงาน 
  โครงการก่อสร้างสนามบิน นานาชาติกรุงเทพแห่งที่ 2  
  (สนามบินสุวรรณภูมิ) บริษัท อินฟินิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  - ไม่มี
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 - ไม่มี

นายฐกร  ศิระวุฒิพร นางสาวสราพร  เลิศล�้า
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หมายเหตุ :   คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ โครงสร้างบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  
  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ PPS

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม.

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายธุรการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายโครงการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายส�านักบริหารโครงการ (PMO) ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล และพัฒนาองค์กร
ฝ่ายเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ฝ่ายส�ารวจปริมาณงานและราคา 
(QS)

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส�านักบริหารความเสี่ยง

ส�านักก�ากับการปฎิบัติงาน

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบการท�างาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บรษิทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) หรือ (PPS) เป็นบริษทัวศิวกรทีป่รึกษาทีใ่ห้บรกิารทาง
ด้านบรหิารและควบคมุโครงการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ  ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค
พื้นฐานต่างๆงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ( ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร , ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ, ระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั ) งานภมูสิถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถงึโครงการ
ก่อสร้างที่ต้องอาศัยความช�านาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาค
เอกชน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล โดยเป็นบริษัทวิศวกร
ที่ปรึกษารายแรก ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศ
องักฤษ ตัง้แต่เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2542 และได้มกีารพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเร่ือยมาจนได้ใบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BVQI (Bureau Veritas Quality International) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 
และได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO : 9001 : 2015 จาก BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING 
SAS - UK BRACH เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯได้น�าระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุก
โครงการที่บริษัทฯเป็นผู้บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal 
Audit)  จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรม และมีการตรวจติดตามจาก BUREAU VERITAS ทุกๆ 6 เดือน 
และด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง

งานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

• โครงการ ทางดว่นขัน้ที ่2
• โครงการ วางทอ่จา่ยน�้าของการประปานครหลวง
• โครงการ โรงพยาบาลสริธิร กรงุเทพมหานคร
• โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร (MRTA)
• โครงการ สนามบนิสวุรรณภมู ิระยะที ่1 และ 2
• โครงการ อาคาร การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 
• โครงการ ส�านกังานใหญ่แหง่ใหม ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย
• โครงการทางพเิศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอก
• โครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ สว่นต่อขยาย
• โครงการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• โครงการศาลฎกีา
• โครงการก่อสรา้งโรงงานผลติยาสบูแหง่ใหม่
• โครงการวดัทพิย์

งานภาคเอกชน

• โครงการ โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั
• โครงการ ใบหยก ทาวเวอร ์2
• โครงการ ส�านกังานใหญ่  

ของธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน)
• โครงการ ศนูยส์ารสนเทศ 

ของธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน)
• โครงการ ศนูยส์ารสนเทศ 

ของธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
• โครงการ ธนาซติี้
• โครงการ Jewelry Trade Center 
• โครงการ เกษร พลาซ่า
• โครงการ World Trade Center
• โครงการ Central World
• โครงการ Centara Grand Hotel
• โครงการไทยรฐั TV
• โครงการ The Paseo Town
• โครงการ I Condo
• โครงการ Rhythm Condominium
• โครงการ Central Festival Chiangmai
• โครงการ Tesco Lotus สาขาต่างๆ
• โครงการ Central Plaza Changwattana
• โครงการ Central Westgate
• โครงการ Central Embassy
• โครงการ G Tower
• โครงการ U place
• โครงการ Iconsiam C1, C2
• โครงการแมคโคร สาขาต่างๆ
• โครงการศนูยก์ารคา้ ธญัญาพารค์
• โครงการโตโยตา้ สขุาภบิาล 3
• โครงการ MEGA Bangna

33ปี       คุ้มค่าคู่ควร
แก่การไว้วางใจ

350+

ISO9001
โครงการ

บริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่ได้รับการรับรอง

บริษัทฯ มีผลงานกว่า 350 โครงการ  ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น

• โครงการศนูยก์ระจายสนิคา้.Tesco Lotus  
สาขาล�าลกูกา,ขอนแก่น,สรุาษฎรธ์านี

• โครงการ The Park Chidlom Condominium  
• โครการ Central Plaza Rama 9
• โครการ Terminal 21
• โครการ Amway New Head Office
• โครการ Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach Resort
• โครงการ Banyan Tree Resort & Spa เกาะสมยุ
• โครงการ The Renaissance Hotel ภเูกต็
• โครงการ The Street Ratchada
• โครงการ.NEO Factory คลอง 13 จ.ปทมุธานี
• โครงการ Home Pro สาขาพระราม 3, สาขาพระราม 9 
• โครงการหลงัสวนวลิเลจ
• โครงการหลงัสวนพารค์ววิ
• โครงการเสรมิไทยคอมเพลก็ซ ์จ.มหาสารคาม
• โครงการศนูยป์ฏบิตักิารขอ้มลูไอเน็ต 3 (INET IDC 3) จ.สระบุรี
• โครงการ The Mall 2 รามค�าแหง
• โครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณ Block H เขตพาณชิยส์ยามสแควร์
• โครงการ Emsphere

งานต่างประเทศ

• โครงการ Hongsa Power Plant Project (Laos, PDR)
• โครงการ Vientiane Hospital (Laos, PDR)
• โครงการ Central Plaza I-City (Malaysia) 
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ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ 
เป็นบริษัทมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) มพัีฒนาการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งทัง้ในธรุกจิ
หลกัและธรุกจิอืน่ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทนุของตน  เป็นไปตาม
แผนการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ มิให้จ�ากัดอยู่เพียงการ
ให้บริการเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
เท่านั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆมากขึ้น ผ่าน
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือต่างๆ ประกอบด้วย

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด : ให้บริการงานออกแบบงาน
โครงสร้าง และสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบการ งานส�ารวจ
ปริมาณงานและราคา (QUANTITY SURVEY)  งาน BUILDING 
INFORMATION MODELING (BIM)  การบริการด้านเทคนิค (TECH-
NICAL SUPPORT) งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด : ให้
บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน 
โดยเป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซ่ึงเป็น
บริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศสิงคโปร์   

บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ�ากัด : ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วนของการท�า Media สื่อโฆษณาบริการถ่ายท�าและ
ตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง และอีเว้นท์ต่างๆ รวมถึงการประกอบ
ธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. : จดทะเบียนที่
ประเทศสิงคโปร์ ให้บริการ Provision of Project Management 
And Engineering Consulting Services & Products. 

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด : ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 
อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การตรวจสอบและควบคุมอาคารให้มี
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ�ากัด : ประกอบธุรกิจ ICO PORTAL 
พัฒนาซอฟแวร์ส�าหรับการลงทุน



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บจก. พีพีเอส วันเวิร์ค  
(PPSOW)

ทุนจดทะเบียน  
3.00 ล้านบาท

ธุรกิจ
ให้บริการออกแบบ 
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
ส�ารวจปริมาณงานและราคา (QS) 
Building Information Modeling 
(BIM)

ENSEMBLE EQUITY 
PTE.LTD.

ทุนจดทะเบียน  
500,000 ดอลล่าสิงคโปร์
จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์

ธุรกิจ  
PROVISION OF PROJECT 
MANAGEMENT AND ENGINEER-
ING CONSULTING SERVICES & 
PRODUCTS

กิจการร่วมค้า พีพีคิว  
(PPQ)

ทุนกิจการร่วมค้า   
3.30 ล้านบาท

ธุรกิจ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ส�านักงานศาลฎีกาโครงการ
ส�านักงานศาลฎีกา

บริษัทในกลุ่ม                     โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

บจก. สะพัฒน์ โปรเจค  
(SPP)

ทุนจดทะเบียน 
1.00 ล้านบาท

ธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

บจก. สวอน แอนด์  
แมคลาเรน (ประเทศไทย) 
(SWAN)

ทุนจดทะเบียน 
7.00 ล้านบาท

ธุรกิจ
ให้บริการออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน 

บจก. พีพีเอส อินโนเวชั่น  
(PPSI)

ทุนจดทะเบียน 
5.00 ล้านบาท

ธุรกิจ
ให้บริการด้านมีเดีย และ
คอนเทนต์ เขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง 
APPLICATION  
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน  
อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ

บจก. โปรฟิน กรุ๊ป

ทุนจดทะเบียน 
 20.00 ล้านบาท

ธุรกิจ
ICO PORTAL พัฒนาซอฟแวร์
ส�าหรับการลงทุน

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

99.99% 90% 80% 60% 90% 33.33%35%

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน 
FACILITY MANAGEMENT

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
กับงานด้านการเงิน

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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 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 ดอลล่าสิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 
450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 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 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7  
เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยั เมืองอัจฉริยะ ปัจจุบัน 
มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 60 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 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

บริษัทย่อย

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

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ

2. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ

3. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการ

4. นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการ

5. นายจูลิโอ ดิคาร์ลี่ กรรมการ

6. นายอันวา โมฮาเหม็ด กรรมการ

7. นายเคลวิน โคะ กรรมการ

 บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ�ากัด (PPSI)  เดิมชื่อ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (PIC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 
มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77  ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ด�าเนินธุรกิจให้บริการ
และเป็นผู้น�าด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการถ่ายท�าและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัดท�ารายการและอีเว้นท์
ต่างๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ

 ปัจจุบัน PPSI มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 450,000 
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PPSI โดยมีคณะกรรมการ จ�านวน 3 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการ

2. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ กรรมการ

3. นายเอกกมล เลิศชุณหเกียรติ กรรมการ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัทร่วมทุน

 บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด  ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท โดย
การร่วมลงทุนระหว่างบริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ถือหุ้นร้อยละ 49  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ35 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับงาน
ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในส�าหรับตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการ
จ�านวน 4 คน ดังนี้ 

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ

2. นายลิม ไชมูน กรรมการ

3. นายสมชาย มาลาไพฑูรย์ทิพย์ กรรมการ

4. นายคุณยศ บุญเพิ่ม กรรมการ

 บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ�ากัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่าง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 
ถือหุ้นร้อยละ 33.33 บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 33.34 บริษัท เวโลพาร์ค จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 33.33 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจด้าน ICO PORTAL พัฒนาซอฟแวร์ส�าหรับการลงทุน ทั้งนี้บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท เวโลพาร์ค จ�ากัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีกรรมการจ�านวน 3 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานกรรมการ

2. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ

3. นางสาวอรวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล กรรมการ

กิจการร่วมค้า

 กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท PPS  บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จ�ากัด 
และบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จ�ากัด ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ80 15 และ 5 ตามล�าดับ PPQ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้าง 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท�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 ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ปัจจุบันโครงการศาลฎีกาเริ่มด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คาดว่าจะด�าเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2562

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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สรุปผลการด�าเนินงานปี 2561 และเป้าหมายปี 2562

 ในช่วงปี 2561 เป็นปีที่ประเทศไทยมีความมั่นคงทางการเมืองมากกว่าปีก่อน รัฐบาลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้น
ฐาน ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มาตราการดังกล่าวได้เริ่มส่งผลในภาคงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เริ่มขยายตัวเมื่อ
เทียบกับปีก่อน โดยบริษัทฯ ก็ได้รับผลดีจากนโยบายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีโครงการที่ด�าเนินการในปี 2561 ดังนี้   

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

• โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่ 
• โครงการ Thairath TV & Sound Studio
• โครงการปรับปรุง Thairath อาคาร 9 และอาคาร 1
• โครงการ Makro ชะอ�า
• โครงการ Tesco Lotus 
• โครงการ Home Pro กัลปพฤกษ์ และจรัญสนิทวงศ์
• โครงการเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม
• โครงการ Central Marina
• โครงการปรับปรุง Food Destination Ground Floor Renovation  
 Central Plaza Chaengwattana 
• โครงการ Central Plaza West Gate และงานอุโมงค์ทางลอด 
• โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 36-38 (Rhythm)
• โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 42 (Rhythm)
• โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม Magnolias Waterfront  
 Residences C1 และ The Iconsiam Superlux Residences C2)
• โครงการ หลังสวนวิลเลจ LSV
• โครงการบ้านหัวหิน
• โครงการหลังสวนพาร์ควิว
• โครงการ Holiday Inn Express ซอยศุนย์วิจัย
• โครงการ Bangkok Midtown Hotel
• โครงการพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• โครงการ NEO Factory คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี
• ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET IDC3)
• โครงการ Lake Resort Phase I (Soil Cement Column Work) และ  
 Lake Resort Phase II
• โครงการ Emsphere
• โครงการ Muniq Sukhumvit 23
• โครงการ Sky Plaza and renovation of Central Plaza LADPRAO
• โครงการ Installation Hoist for Chaengwattana Hall
• โครงการ โรงผลิต Sodium Silicate Plant อ้อมน้อย จังหวัดนครปฐม
• โครงการ เดอะมอลล์ 2 รามค�าแหง
• โครงการ พัฒนาพื้นที่บริเวณ Block H เขตพาณิชย์สยามสแควร์ 
    ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

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

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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SUPER-LUXURY
CONDOMINIUM
The Iconsiam Superlux Residence
Owner : The Iconsiam Superlux Residence Co., Ltd
Services: Construction Management and Site Supervision

Magnolias Waterfront Residences
Owner: The Iconsiam Residences Co., Ltd

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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MUNIQ 
SUKHUMVIT23

Muniq sukhumvit23
Owner : Major Development PCL.

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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SIAM SCAPE   
BLOCK H 

Location: Bangkok, Thailand
Client: Property Management of Chulalongkorn University

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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THE MALL 
RAMKHAMHAENG 2

The Mall Ramkhamhaeng
Owner: The Mall Group Company Limited

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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THAIRATH
BUILDING-17

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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NEO CORPORATE
Owner : NEO CORPORATE CO., LTD. 

NEO 
FACTORY

TESCO 
LOTUS

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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MRT  
BLUE LINE

For the Blue Line most civil infrastructure 
was provided by a new government 
agency, the Mass Rapid Transit Authority 
of Thailand (MRTA)

MRT Blue Line 
Owner: Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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THE NEW SUPREME
COURT OF THAILAND

The New Supreme Court of Thailand 
Owner:  Court of Justice

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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SUVARNABHUMI AIRPORT
PHASE II EXPANSION
Owner : Airports of Thailand Public Company Ltd (AOT)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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MAKRO
HOLIDAY INN 
EXPRESS
BANGKOK SOI SOONVIJAI

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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HOMEPRO

 
Owner : Home Product Center Plc. 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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 ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมียอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้รวมของกลุ่มในปี 2561 มีมูลค่า 387.09 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีรายได้ 396.03 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 8.94 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.26 ในส่วนของก�าไรก็ส่งผลเช่นกัน ผลก�าไรรวม
ในปี 2561 มีมูลค่า 7.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีผลก�าไร 55.17 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 47.75 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญที่ร้อย
ละ 86.55 ทั้งนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้พิจารณาขบวนการการรับรู้รายได้ใหม่ จากการได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญางานให้บริการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการหนึ่ง ที่คู่สัญญาขอใช้สิทธิหักค่าจ้างจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติงานตามสัญญา บริษัทฯ ได้น�าปัจจัยเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการหักค่าจ้างดังกล่าว
และผลกระทบที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้าในการก่อสร้างที่ส่งผลให้ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการเกินกว่าเวลาที่ก�าหนดในสัญญา   บริษัทฯ จึงได้ประมาณ
การต้นทุนและรายได้จากการประเมินสถานะงานมาใช้ประกอบการรับรู้รายได้ โดยใช้ประมาณการอย่างดีที่สุดที่สะท้อนถึงกรณีดังกล่าว ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่
ระหว่างเจรจากับคู่สัญญาและปรึกษาฝ่ายกฎหมายถึงแนวทางการโต้แย้งกับผู้ว่าจ้างต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการรับรู้ผลขาดทุนโครงการอีกสอง
โครงการที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในช่วงปลายงานอีกด้วย
 สรุปในภาพรวมของสัดส่วนรายได้ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ 378.50 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคเอกชน 277 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
73.18 ของรายได้รวม) งานในภาครัฐ 101.52 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 26.82 ของรายได้รวม) 
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากก�าไรสุทธิลดลงจ�านวน 47.75 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 86.55
 ณ ธันวาคม  2561 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จ�านวน 31 โครงการ คิดเป็นมูลค่า
งานคงเหลือตามสัญญา 349.32 ล้านบาท
 
 การเพิ่มทุนจดทะเบียน
 บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (PPS-W1) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้มี
การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และบริษัทฯประสบความส�าเร็จในการเพิ่มทุน ท�าให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเป็น 215,999,890.25 บาท
 นอกเหนือจากผลประกอบการทางด้านการเงินดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งด้านการสร้าง
มาตรฐานการด�าเนินงานและความแตกต่างในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นหัวใจส�าคัญในการ
ประกอบธุรกิจ

 ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความแตกต่างนั้น บริษัทฯ ได้ทุ่มเททรัพยากรในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอด
กระบวนการท�างานของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โปรแกรม Project Live, Site Walk

 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ โดย
บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ โดยเฉลี่ยที่ 40 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2561 นี้ ฝ่ายอบรม
และพัฒนาบุคลากรได้ด�าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ (Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้มีความก้าวหน้า โดย
เฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาสู่ต�าแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และ
การรักษาไว้  โดยบริษัทฯได้จัดท�าหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา “ผู้จัดการโครงการ” รุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อการเติบโตของบริษัทฯ 

การด�าเนินการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรอง

ฐานะสมาชิกเป็นครั้งที่ 2 โดยมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
2. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 ส�าหรับผลด�าเนินงานปี  2561 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน บริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนและการด�าเนินงานใหม่ โดย
ทยอยขายการลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อยที่ไม่สามารถท�าก�าไรและหรือบริษัทฯไม่สามารถก�าหนดควบคุมทิศทางได้ พร้อมจัดโครงสร้างขององค์กรใหม่โดย
แบ่งเป็นสองกลุ่มธุรกิจหลักได้แก่

กลุ่มธุรกิจการลงทุน (Investment Platform) 

• บริษัท Ensemble Equity Pte. Ltd. เพื่อการลงทุนและหาผู้ร่วมทุนในโครงการต่างๆ
• บริษัท โปรฟินกรุ๊ป จ�ากัด ธุรกิจ ICO Portal พัฒนาซอฟแวร์ส�าหรับการลงทุน ที่สามารถระดมทุนผ่าน Platform Digital ในประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโครงการ (Project Technical Support) 

• บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด (PPSOW)
บริษัทที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด เดิม โดยการขายหุ้นบางส่วนให้กับบริษัท ONEWORKS ที่เป็นบริษัทสถาปนิกจาก 
มิลาน ประเทศอิตาลี และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทนี้มีความเป็นบริษัทไทย ที่มีPortfolioนานาชาติ ท�าให้เพิ่มขีดความสามารถของ
กลุ่มบริษัทPPS ในการรับงานประเภทต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท PPSOWยังคงท�าธุรกิจให ้
บริการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง โดยในปี 2561 ได้เพิ่มบริการด้านการส�ารวจปริมาณงานและราคา (QS) งาน Building Information  
Modeling (BIM) รวมถึงบริการด้าน Technology Support ให้กับโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

• บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ�ากัด (PPSI)
PPSI เกิดจากการรวมกลุ่มธุรกิจที่ท�างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (PIC) เดิม เข้ากับธุรกิจ
ของบริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด (SPP) ที่ท�างานด้านเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานเข้าด้วยกัน โดย PPSI มีความตั้งใจที่จะให้บริการด้านงาน
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนรับงานติดตั้งระบบดังกล่าวด้วย

• บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด (SWAN)
บริษัทฯ ได้ลดการลงทุนใน SWAN โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นจ�านวนร้อยละ 16 ออกไป รวมถึงมีความตั้งใจที่จะขายหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด
ด้วย

 บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมชื่อ Project Live เพื่อใช้ในงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โปรแกรมดังกล่าวจะช่วย
ให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ สามารถตรวจสอบงานก่อสร้าง และออกเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
อย่างไรก็ดีในปี 2560 บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมชื่อ Site Walk ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถน�าโปรแกรมไปใช้งานได้ฟรี (Free Soft-
ware) โปรแกรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการท�างานใกล้เคียงกับ Project Live
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรม Site Walk Version 2 ที่จะอ�านวยความสะดวกในการใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น สามารถมอบหมายงาน (Task) 
ระบุผู้รับผิดชอบ ติดตามการท�างาน แจ้งผลการพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ รวมถึงการจัดท�ารายงานต่างๆ สามารถระบุเวลา และผู้รับผิดชอบได้

2. Document Control Software
 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูล (Information Management) ทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลในการด�าเนินธุรกิจ 
เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ข้อมูลคือ หัวใจหลักของธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและส�าคัญ ดังนั้นการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจึงมี
ส่วนที่จะส่งเสริมต่อการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ใช้ในการบริหารโครงการซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในช่วงออกแบบ ช่วง
ประมูลงาน ช่วงก่อสร้าง รวมไปถึงในช่วงหลังก่อสร้างหรือช่วงการใช้งาน ซึ่งถือเป็นช่วงระยะเวลาที่นานที่สุด ดังนั้นข้อมูลหรือระบบการบริหารควบคุมเอกสาร
หรือข้อมูลที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องและใช้งานได้ จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น จากความส�าคัญของข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ จึงได้เริ่มมีการน�า 
โปรแกรมซอฟแวร์มาใช้งานในด้านนี้ โดยเริ่มจากการจัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นฐานข้อมูล (Database) ที่ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงโดยผ่านระบบคลาวน์เพื่อน�ามาใช้งานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ น�าระบบบริหารจัดการเอกสารนี้ไปใช้ในโครงการพัฒนา
พื้นที่ Block H สยามสแควร์ ของส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการโฮมโปร สาขาจรัญสนิทวงศ์ โดยน�าไปบริหารจัดการและควบคุม
เอกสารภายในหน่วยงาน เช่น Shop drawing ,RFI ,Asbuilt drawing และ Manual เป็นต้น รวมถึงการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจไปทางด้านการ
บริหารจัดการอาคาร (Facility Management) ต่อไป
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 การพัฒนาการท�างานให้มีความเป็นสากล 

 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ ONEWORKS อิตาลี เพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการท�างานที่เป็นสากล พร้อมที่จะรับงานในภูมิภาค 
AEC และในปี 2561 บริษัทฯและOneworks ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (TCA) จัดงาน Innocon Bangkok 2018 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง ใน
รูปแบบการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการออกแบบในเทศไทยและเทคโนโลยีที่เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญแห่งอนาคต” โดยเน้นในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Building 
Information Modeling (BIM) ที่สามารถใช้ในงานออกแบบงานก่อสร้าง ช่วยประหยัดเวลาท�างาน เพิ่มประสิทธฺภาพในการควบคุมต้นทุน

 เป้าหมายการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

 ในปี 2562 บริษัทฯมีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสในธุรกิจทั้งจากธุรกิจ
หลัก บริษัทย่อยและบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุน โดยมีกลยุทธและเป้าหมายเพื่อการขยายตัวที่จะด�าเนินการดังต่อไปนี้

1. Branding
 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสื่อสาร เพิ่มคุณค่า สร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับ Brand PPS Group ด้วยการขยายขอบเขตงานบริการของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยให้ครอบคลุมงานหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมถึงธุรกิจการลงทุน (Investment Platform) ให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอด
กระบวนการท�างานของบริษัทฯ พรั่งพร้อมด้วยทีมบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีความตั้งใจในการท�างานสูง สามารถยกระดับงานบริการให้เหนือกว่าคู่แข่ง 
มีส่วนในการริเริ่มและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย และเพื่อให้การสื่อสารเรื่อง Branding มีความชัดเจนทันสมัย บริษัทฯ จะได้มีการจัดท�า
เว็บไซต์ใหม่ สื่อการตลาดใหม่ เพื่อสอดรับกับความสามารถและขอบเขตการให้บริการของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอดกระบวนการท�างานของบริษัทฯ ยังคงเป็นนโยบายหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ  
ที่ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโปรแกรม Site Walk Version 3 ที่จะอ�านวยความสะดวกในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น  
มี Template ของ Work Instruction (WI) และ Inspection And Testing Checklist (ITC) ที่จะแสดงขั้นตอนและรายการที่จะตรวจสอบงาน รวมถึงในการ
ตรวจสอบสามารถระบุพื้นที่ตรวจสอบ และระบุต�าแหน่งที่ตรวจสอบลงในแบบผังพื้น (Floor Plan) ท�าให้สื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้น 

 ส�าหรับ Document Control Software ที่ได้มีโครงการตัวอย่าง 2 หน่วยงานแล้วนั้น บริษัทฯ จะได้น�าผลการใช้งานมาสรุปวิเคราะห์ พร้อมจัดท�ารูป
แบบการควบคุมเอกสารให้เป็นมาตรฐาน และน�าไปใช้กับทุกหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนี้ในการตรวจสอบระบบ ISO 9001 ที่จะมีทีมงานไปสุ่มตรวจสอบเป็น
ระยะตามหน่วยงานก่อสร้างก็สามารถตรวจสอบเอกสาร ISO ผ่านระบบ Online ได้ ท�าให้สะดวกและประหยัดเวลามาก  

3. การพัฒนาการท�างานให้มีความเป็นสากล
 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะยกระดับการท�างานให้มีความเป็นสากล ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีท�างาน มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอดกระบวนการ
ท�างาน มีการร่วมลงทุนกับบริษัทข้ามชาติ เพื่อขยายขอบเขตงานบริการให้ครอบคลุมงานประเภทต่างๆ มากขึ้น รวมถึงรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งาน บริษัทฯได้
มีการท�าสัญญาให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
ล่าสุดปี 2562 ได้ท�าสัญญาให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุร ี
 ส�าหรับการจัดสัมมนาทางวิชาการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด (PPSOW) มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับ International Air Rail Organisation 
(IARO) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จะจัดงานสัมมนา “Developing Rail Links to Airports in the Asia-Pacific” ในปี 2562  

4. รายได้
 บริษัทฯ ยังคงที่จะยึดแนวทางในการเติบโตด้วยการรับงานในภาครัฐ เพื่อให้รองรับกับสถานะทางการตลาดโดยในปี 2562 จะถือเป็นปีที่มีการขยาย
ตัวในงานภาครัฐอย่างเต็มที่ผ่านโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในงานเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้ง
การรับงานกับพันธมิตรคู่ค้าเดิม พันธมิตรใหม่และนักลงทุนต่างชาติ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความมั่นใจในการลงทุนโครงการใหม่ในภาคเอกชนที่เริ่มมีความมั่นใจ
มากขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 ไว้ที่ 535 ล้านบาท 
มีการเติบโตร้อยละ 25 จากปีก่อน ประกอบด้วยการเติบโตจากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักร้อยละ 5 ส่วนอีกร้อยละ 20 ที่เหลือจะ
เป็นการเติบโตจากธุรกิจของบริษัทย่อยได้แก่ งานออกแบบ งานส�ารวจปริมาณงานและราคา (QS) งาน Building Information Modeling (BIM) งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกิจพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

 ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บริษัทฯมีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการท�างานและการค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้
เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย
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โครงสร้างรายได้

บริษัท โปรเจค  แพลนนิ่ง  เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2559 2560 2561

ประเภทรายได้ (แบ่งตามลักษณะโครงการ) ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

รายได้จากการบริการ  306.92 96.18%  388.95 98.21% 378.50 97.78%

รายได้จากการควบคุมงาน  301.68 98.29%  373.47 96.02% 377.43 99.72%

อาคารส�านักงาน  24.72 8.19%  27.10 7.26% 32.58 8.63%

ห้างสรรพสินค้า  93.70 31.06%  101.64 27.22% 103.96 27.54%

อาคารที่พักอาศัย  85.27 28.27%  101.23 27.11% 109.73 29.07%

อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) *  6.95 2.30%  9.58 2.57% 21.98 5.82%

โรงแรม  12.68 4.20%  4.93 1.32% - 0.00%

โรงพยาบาล  19.39 6.43%  17.65 4.73% 19.24 5.10%

โรงงาน  2.41 0.80%  15.92 4.26% 7.42 1.97%

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  42.62 14.13%  80.43 21.54% 61.00 16.16%

อื่น ๆ **  13.94 4.62%  14.99 4.01% 21.52 5.70%

รายได้จากการออกแบบ  5.24 1.71%  12.97 3.33% 1.07 0.28%

รายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ต  -   0.00%  2.51 0.65% - 0.00%

รายได้จากการขาย  -    -   - - - -

รายได้อื่น  12.18 3.82%  7.08 1.79% 8.59 2.22%

รวม 319.10 100.00% 396.03 100.00% 387.09 100.00%

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

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ  จากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อท�าหน้าที่รับผิด
ชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักคือ จัดท�าแผนความเสี่ยง ติดตามก�ากับดูแล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปประเด็นความเสี่ยงหลัก ในส่วนของบริษัทฯ ได้ 5 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ความ
เสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามความต้องการ ความเสี่ยงด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการให้บริการในงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในการเริ่มต้นกิจการไม่สูงมาก ท�าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่

ตลาดได้ง่าย  อีกทั้งผู้ประกอบการรายเดิมๆได้มีการพัฒนาและขยายตัวเพื่อสร้างโอกาสให้สามารถรองรับงานให้มากขึ้น ท�าให้สภาวะตลาดมีภาวะการแข่งขัน
ค่อนข้างรุนแรง และเริ่มมีการแข่งขันทางราคามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้การแข่งขันที่รุนแรงจะท�าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และบริษัทฯ มีแรงกดดันมากขึ้นในการก�าหนดราคา  แต่ด้วยชื่อเสียง 
ประสบการณ์อันยาวนาน และการยอมรับในทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าค�านึงในการเลือกผู้บริหารและควบคุมการก่อสร้าง ท�าให้
บริษัทฯ ยังคงรับความเสี่ยงในด้านนี้ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่ม
เติม  โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนสร้าง  ความแตกต่างทางธุรกิจให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากขึ้น เช่น การผลิตและพัฒนา
โปรแกรม Project Live , My PPS เป็นต้น  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ส�าหรับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยได้น�ามาใช้กับโครงการต่างๆที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังด�าเนินงานตามนโยบาย
คุณภาพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้บริษัทฯยังคงสามารถรักษากลุ่มลูกค้าเก่า 
ของบริษัทฯให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแนะน�าลูกค้าให้กับรายอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งปีนี้บริษัทฯ ได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ The Mall , Siam 
Makro  เป็นต้น อีกทั้งขยายขอบเขตการรับงานและมองหาธุรกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยจัดตั้งบริษัท PPS ONEWORKS เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านการ
ออกแบบ, BIM, QS และ Technical Support  เป็นการสร้างธุรกิจอย่างครบวงจร

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในต�าแหน่งที่ส�าคัญ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นการสร้างความต่อเนื่องในการรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการคัดเลือกพนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงานเดิม และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา
รับช่วงต่องานจากผู้บริหารรุ่นเก่า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ส�าหรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจากการ
เติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดการแข่งขันอย่างยิ่งในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
และอีกปัจจัยจากบริษัทฯที่ท�าธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยการสร้างแรงดึงดูดให้กับพนักงานบริษัทฯ โดยให้ผลตอบแทนที่มากกว่า 

บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการก�าหนดนโยบายการรักษาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   ตามสายอาชีพและความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีการติดตามต่อเนื่องทุกเดือน และแผนการจัดอบรม
ความรู้ที่ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งบริษัทฯ ได้พิจารณาปรับเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า เพื่อเป็น
ขวัญและก�าลังใจในการท�างาน และป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่ส�าคัญของบริษัทฯ

2.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย
เป็นการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจอีกด้านหนึ่งที่ช่วยสนันสนุนธุรกิจเดิม และขยายขอบเขตงานในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายและ

การเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งการด�าเนินงานของบริษัทย่อยต่างๆ ที่ผ่านมา  จะพบปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจยังไม่ก่อให้เกิดผลก�าไรเป็นรูป
ธรรม  ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยงนี้ โดยการควบรวมบริษัทลูกเพื่อการขยายขอบเขตการรับงาน โดยเปลี่ยนจากบริษัท PPS Information 
Consultant จ�ากัด เป็น บริษัท PPS Innovation จ�ากัด ท�าให้สามารถรับด�าเนินการธุรกิจได้ทั้งด้าน IT และด้านพลังงาน 
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3. ความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับความต้องการ
บริษัทฯ มีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การประกาศรับสมัครงานตามเว็บไซต์จัดหา

งาน การส่งประกาศรับสมัครงาน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงรับสมัครต�าแหน่งงานใน JOBBKK 25 ต�าแหน่ง และสามารถ On-
line ต�าแหน่งทุกวันเพื่อเก็บประวัติของผู้ที่สมัครเข้ามาใน JOBBKK ในส่วนมหาวิทยาลัย ได้ส่งจดหมายเรียนคณบดี ส�าหรับการประสานงานกับมหาวิทยาลัย 
เพื่อเจาะตลาดวิศวกร ภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

• สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

4. ความเสี่ยงด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จากการที่บริษัทฯ ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งเริ่มคิดค้นมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทฯ พบว่าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความเสี่ยงจากการถูกดัดแปลง ลอกเลียนหรือท�าซ�้า ความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมและความเสี่ยงจากการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกแล้วไม่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งบริษัทฯ มีแผน
จัดการความเสี่ยง โดยการจ�ากัดการเข้าถึงนวัตกรรมเฉพาะกลุ่มพนักงานบริษัทฯเท่านั้น และระหว่างการขาดแคลนบุคลากร บริษัทฯ เลือกร่วมงานกับหน่วย
งานที่มีความน่าเชื่อถือให้อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของพนักงานบริษัทฯ พร้อมกับการรับพนักงานประจ�าเพิ่มเติม 

5. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
ปัจจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นเป็นความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงไม่มากแต่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อชื่อเสียงใน

การด�าเนินการธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงด้านนี้ให้หมดไป บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้พนักงานของ 
บริษัทฯ ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ISO 9001:2015 ควบคู่ไปกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมกับปลูกจิตส�านึกให้พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ช่องทางส�าหรับร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นโดยสามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง ผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทาง
เพิ่มเติม
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ตลาด และภาวะการแข่งขัน
 

 ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงจ�าเป็นจะ
ต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในภาพรวม
 ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกเติบโตโดยรวมประมาณร้อยละ 4.3 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยภาคการลงทุนมีการขยายตัวร้อยละ 3.6 
โดยการลงทุนภาครัฐ มีการขยายตัวร้อยละ 4.3 และการลงทุนภาคเอกชนในปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 3.4 จากรายงานของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่าใน 9 เดือนแรกของปี 2561 สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.6 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะเติบโต
ร้อยละ 4.2 และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.5-4.5 ในปี 2562 โดยมีแรงสนับสนุนที่ส�าคัญจาก การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มขยายตัว การปรับตัวดีขึ้นของ
การลงทุนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว
 ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 สถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตลอดจนการเข้ามาร่วมพัฒนาของนักลงทุน
ต่างชาติเป็นปัจจัยบวกต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาประเภทของที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการเติบโตสูงยังคงเป็นคอนโดมิเนียมและเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าที่
อยู่อาศัยในแนวราบ ซึ่งแนวโน้มในอนาคตก็จะยังคงเป็นไปในทิศทางดังกล่าว จากปัจจัยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางและราคาที่ดินที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยบวกส�าหรับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาต่อไปในอนาคต ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ยังคงมีโครงการต่อเนื่องได้แก่อาคารส�านักงาน โดยเฉพาะในแนว
ของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ส�าหรับในต่างจังหวัดยังมีการชะลอตัวจากอุปทานคงค้าง ก�าลังซื้อที่ยังอ่อนแอ และการล่าช้าจากการพัฒนา
โครงการทางด้านคมนาคมของรัฐ
 ส�าหรับในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกนั้น มีการขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โดยในปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 7.2 และคงขยายตัวต่อเนื่องไปตลอดปี 2562 ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่จะยังคงขยายสาขาเพื่อให้คงความได้
เปรียบในการแข่งขันและรองรับอุปสงค์ที่มีมากขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น 
 ในปี 2561 และต่อเนื่องไปในปี 2562 มีอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงมีการเติบโตสูงคือ โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ ซึ่งคาดว่าจะยังคงมี
ความต้องการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมนี้ต่อเนื่องไป ทั้งในระดับประเทศและในภูมิภาค
 ส�าหรับการก่อสร้างในภาครัฐ ซึ่งมีการชลอตัวในปี 2561 แต่จากนโยบายการเร่งจ่ายเงินงบประมาณและแผนการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะ
ยังคงเติบโตต่อเนื่องไปในปี 2562 โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ภายในปี 2562 จากการ
ให้ข่าวของทางภาครัฐ จะเห็นได้ว่าโครงการขนาดใหญ่จะเป็นนโยบายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยมีโครงการเป็นจ�านวนมากกว่า 20 โครงการ ทั้ง
จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเป็นโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง โครงการคมนาคมทางบกอื่นๆ เช่น ทางด่วนและทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง โครงการ
รถไฟฟ้า โครงการขนส่งทางน�้า และโครงการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา เช่น โครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
 อย่างไรก็ดี โครงการภาครัฐดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการด�าเนินงาน รวมทั้งความชัดเจนในด้านความร่วมมือกับเอกชน และปัจจัย
ทางการร่วมทุนอื่นๆ รวมทั้งการเวนคืนต่างๆ ที่จ�าเป็น ดังนั้น การขยายของงานทางภาครัฐดังกล่าวจึงเป็นโอกาสมหาศาลส�าหรับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาที่มาพร้อม
กับความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง
 ส�าหรับอีกปัจจัยหนึ่งที่เริ่มเห็นผลกระทบแล้วคือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 
4.0 ที่มีเป้าหมายยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “WORLD CLASS ECONOMIC ZONE” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม SUPER CLUS-
TER และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยการลงทุนในระยะ 5 ปีแรก เป็นการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน และการลงทุนสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเป็นสัดส่วนใหญ่ของงบลงทุน เพื่อยกระดับคุณภาพและการเชื่อมต่อ
ภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้น ทั้งทางบก ทางน�้า และทางอากาศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจีสติกส์ของเอเชีย ก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 
ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ ซึ่งงานก่อสร้างโครงการดังกล่างส่งผลเชิงบวกกับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา
 โดยรวมคาดว่า สถานการณ์ทางธุรกิจของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง น่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ในปี 2562 โดยมีปัจจัยที่ดีขึ้นจาก
เสถียรภาพทางการเมือง การลงทุนภาครัฐ ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน สมดุลที่ดีขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยที่ต�่า และราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ในระดับต�่า แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงโดยยังมีการแข่งขันทางราคาให้เห็นอยู่บ้าง รวมทั้งมีความกดดันจากการ
ขาดแคลนบุคลากรที่จ�าเป็นในการขยายงานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนของงานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบ
การธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา
 ทั้งนี้ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS จะด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยติดตาม
สถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างทันการณ์เพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งป้องกันและบริหาร
ความเสี่ยงในการด�าเนินการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561  มีดังต่อไปนี้

ล�าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1 นายพงศ์ธร  ธาราไชย 117,727,479 13.692

2 นายธีรธร  ธาราไชย 106,609,226 12.399

3 นายประสงค์  ธาราไชย 101,539,412 11.809

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 62,355,682 7.252

5 นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล 30,300,000 3.524

6 นายทักษิณ ตันติไพจิตร 20,676,604 2.405

7 นายธัช ธงภักดิ์ 12,657,525 1.472

8 นางสาวสุปราณี เย็นสุข 12,269,000 1.427

9 นางเรวดี  ธาราไชย 12,096,000 1.407

10 นางกัญญา ชินรักษา 10,751,300  1.250

11 นายดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์ 10,000,000 1.163

12 นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ 8,447,477 0.982

13 นายวิภาต ภัคอธิคม 6,955,500 0.809

14 นายอาชว์ นิยมไทย 6,500,000 0.756

15 นายยรรยง ธรรมธัชอารี 6,500,000 0.756

16 นายศุภการ เตชัสอนันต์ 6,300,000 0.733

17 นายเชษฐ เหมือนส้ม 4,670,000 0.543

18 นางสาวอัญชนา พินิจกุศลจิต 4,552,000 0.529

19 ผู้ถือหุ้นอื่น 318,947,937 37.092

ยอดรวมทุนช�าระแล้ว 859,855,142 100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 858,241,928 99.81

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1,613,214 0.19

หมายเหตุ
1. ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว  
โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�านวนร้อยละ 0.19

2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ณ วันที่ 28/12/2561 มีจ�านวน 18 ราย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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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 (Board of Director)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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 25 เม.ย. 61
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2

5 พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับต�าแหน่ง 24 เม.ย. 58
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2
ครบวาระเมื่อ 25 เม.ย. 61

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

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

8 นายธนิต ธงทอง กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับต�าแหน่ง 25 เม.ย. 61
ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 1

 โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร  ธาราไชย หรือ นายธัช  ธงภักดิ์, เป็นผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

ข้อจ�ากัดอ�านาจของกรรมการ : - ไม่มี 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่น ๆ ก�าหนด เป็นต้น  
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไป
จากการออกตามวาระ

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

6. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจผูกพันบริษัท
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ และ/หรือ ภายใน

เวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติ

ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไป

ตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.) ส�าหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (หลักสูตร Company Secretary Program Class 42 / 2011) โดย
ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2555  เพื่อท�าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก)  ทะเบียนกรรมการ
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ

กรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
และส่งส�าเนารายงานดงักลา่วให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. จัดท�าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดัง
กล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อย
กว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดท�าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

 การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึง
การเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตาม
มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท�าค�าเสนอซื้อหุ้นของบริษัท
จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัด
ท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด

4. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนดต่อ
ไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ
บังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ไม่กระท�าการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมี
นัยส�าคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน
ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท�าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน 
โดย

(5) การตัดสินใจได้กระท�าไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
ส�าคัญ

(6) การตัดสินใจได้กระท�าบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่า
เพียงพอ และ

(7) การตัดสินใจได้กระท�าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ครบวาระ 25 เม.ย. 61

2 นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค. 61

3 นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4 นายธนิต ธงทอง กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ได้รับต�าแหน่ง 25 เม.ย. 61

หมายเหตุ 1. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 
 2. นายคเชนทร์ เบญจกุล นายธนิต ธงทอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ส�าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การ 
  ท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 3. นายอนุพันธ์ วนานุกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ
จัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า
จ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจ
สอบของส�านักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน  
      และเชื่อถือได้
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
      ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ)  รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ 
ในรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
28/2551
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คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   
(Nomination and Remuneration Committee)

 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายคเชนทร์ เบญจกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา
1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนต�าแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าต�าแหน่งนั้นจะว่างลงด้วย
สาเหตุใดก็ตาม 

2. ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ด�าเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับต�าแหน่งกรรมการของ

บริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
4. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์

การจ่ายมีความเหมาะสม 
2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องน�าบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขอ

อนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 
4. พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี) 
5. ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เพื่อให้การปฎิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทนด�าเนินการ ดังนี้
(1) ในการปฎิบัติตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่

เกี่ยวข้องได้
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่าย 

ของบริษัทฯ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในปี 2561 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 ให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 

Policy) ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าในเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)  

ของบริษัทฯ ให้เกิดความเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

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

ของบริษัทฯ หรือการกระท�าอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หากพบว่ามีการกระท�าผิดจริง จะด�าเนินการ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

6. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)
1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 
2. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปีส�าหรับการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลส�าเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ
5. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
6. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

85



คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร

2 นายธีรธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร

3 นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการบริหาร

4 นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหาร

5 นายนพรัตน์ นรินทร์ กรรมการบริหาร

6 นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหาร

7 นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวอังศุพันธ์ ทองประภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ
1. นายธีรธร ธาราไชย ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งนางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ เป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

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

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการช�าระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น 

การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพื่อการด�าเนินงานต่าง ๆ ภายใต้วงเงินที่ก�าหนดไว้ตามตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ 
5. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงาน

ของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. ก�ากับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการ อย่างหนึ่งอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมี

การกระท�าผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�าหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่ง
การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องด�าเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์ ประธานกรรมการ

2 นายพงศ์ธร  ธาราไชย กรรมการ

3 นายโอภาส สกุลศิริกมล กรรมการ

4 นางสาววรภรณ์   พุกภิญโญ กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

 สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของส�านักงานใหญ่และส่วนงานโครงการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ทุกไตรมาส
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน 

 ในปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายเอกกมล เลิศชุนหะเกียรติ ประธานกรรมการ

2 นายดิษฐา นนทิวรวงษ์ กรรมการ

3 นายฐกร  ศิระวุฒิพร กรรมการ

4 นายปรัญญา เกมาหะยุง กรรมการ

5 นายวีระ เย็นปรีชา กรรมการ

6 นางสาวสราพร เลิศล�้า กรรมการ

 โดยมี นางสาวสุรีย์ ทองสมาน 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 เป้าหมายคุณภาพ คู่มือคุณภาพและเอกสาร

ระบบคุณภาพ
5. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในระบบคุณภาพและปรับปรุงระบบคุณภาพให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
6. ประชุมทวนสอบกระบวนการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพของบริษัทฯ ยังคงมีความเหมาะสม และยังมีประสิทธิผลในการตอบสนอง

ข้อก�าหนดของมาตรฐาน

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านพัฒนาองค์กร (ORD)

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลปัญหาขององค์กร ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
2. ศึกษาและก�าหนดมาตรการทางปฏิบัติในการแก้ไขหรือลดผลกระทบของปัญหาต่อการบริหารงานขององค์กรภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ 

ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหาร
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และการประสานงานภายในองค์กรที่ดีขึ้น
4. ติดตามและประเมินกระบวนการด�าเนินงาน เพื่อปรับกลยุทธการด�าเนินงานและโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม และมีประสิทธิผล
5. ปรับใช้ระบบคุณภาพให้ทั่วทั้งองค์กร โดยประสานงานให้หน่วยงานปฏิบัติตามขอบเขตระบบคุณภาพที่ขอรับรอง รวมถึงการติดตาม รวมรวม ผลการด�าเนิน

งานตาม KPI
6. ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่ปรับใช้ในองค์กรอย่าทั่วถึง
7. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ กระบวนการ และเครื่องมือเพื่อให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
8. พัฒนา ด�าเนินการและเผยแพร่ฐานข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร
9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)

 ในปี 2561 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  มีดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายพงศ์ธร  ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

2 นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ

3 นายธีรธร ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4 นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ

5 นายนพรัตน์  นรินทร์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

6 นางสาววรภรณ์  พุกภิญโญ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

 หมายเหตุ นายธีรธร ธาราไชย ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (CEO)

1. มีอ�านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้ และรายงานผลการด�าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามล�าดับ

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีที่ฝ่ายบริหารจัดท�าเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายประจ�าปีของแต่ละ
หน่วยงาน

3. พิจารณาประเมินการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
4. มีอ�านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ
5. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่ก�าหนดไว้ตามตาราง
อ�านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศใว้

6. พิจารณาการน�าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 
7. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ด�าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
9. ควบคุม ดูแล และติดตามการด�าเนินงานของกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ

 ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารจะอยู่ใต้การบังคับบัญชาและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและให้ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติตามแนวทางและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้

 อนึ่ง การด�าเนินการใดๆ ของประธานกรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด�าเนินการที่ท�าให้ประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้

 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอ�านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้ และรายงาน
ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
ตามล�าดับ

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีที่ฝ่ายบริหารจัดท�าเพื่อน�า
เสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่าย
ประจ�าปีของแต่ละหน่วยงาน

3. พิจารณาประเมินการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ

4. มีอ�านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

5. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงิน
ที่ก�าหนดไว้ตามตารางอ�านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้

6. พิจารณาการน�าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับ
บุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ
บริหารอนุมัติ 

7. ด�าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงาน
โดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตาม
แนวทางและนโยบายที่ประธานกรรมการบริหารก�าหนดไว้
 อนึ่ง การด�าเนินการใดๆ ของกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการด�าเนินการ ที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้
 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
อ�านาจหน้าของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2561

          (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อ
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1. นายประสงค์ ธาราไชย 

2. นายธัช ธงภักดิ์  

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย    

4. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ  

5. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์    

6. นายคเชนทร์ เบญจกุล   

7. นายธีรธร ธาราไชย  

8. นายธนิต ธงทอง   

9. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก 

10. นายนพรัตน์ นรินทร์ 

11. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ 

12. นายโอภาส สกุลศิริกมล 

13. นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์ 

14. นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ  

15. นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ    

16. นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์   

17. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย 

18. นายดิษฐา นนทิวรวงษ์ 

19. นายฐกร  ศิระวุฒิพร 

20. นายปรัญญา เกมาหะยุง 

21. นายวีระ เย็นปรีชา 

22. นางสาวสราพร เลิศล�้า 

หมายเหตุ   1.  นายธนิต ธงทอง เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 
  2.  นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี           
         

1. พล.ต.ท.นพ. นุกุล เจียมอนุกูลกิจ หมดวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
2. นายธีรธร ธาราไชย ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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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

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร

 โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�าหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯที่
ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระท�าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นค�าขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติ
ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี

คุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ�านวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน

กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่
ประชุมได้เลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

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

กฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
9. คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท�าหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง โดยคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องท�าหน้าที่พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ตลอดจนทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อก�าหนด 
องค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความ
ต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส 
เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับ
จากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจ
สอบชุดเดิมที่หมดวาระลง  และ/หรือเป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมี
คุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
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องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหาร
 องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหาร (ฉบับปัจจุบัน) : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต�าแหน่งต่อไปนี้ ให้เป็นกรรมการบริหารของ 
บริษัทฯ 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 โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหาร
 ทั้งนี้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระในการ
ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
 
 องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับเดิม) : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือการเงิน ฝ่าย
โครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ  1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ 2 ปีและด�ารงต�าแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย 

 องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับปัจจุบัน) : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คนโดยมีกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งอาจได้
รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการพัฒนาระบบการท�างาน
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศเวลาให้การบริหารและการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาระบบการท�างาน โดยมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
2 ปี และเพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามา
เป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบ และการสรรหาประธานกรรมการบริหาร (CEO)
 ประธานกรรมการบริหาร (CEO) มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ท�าการคัด
เลือก เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO)

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการผู้จัดการ
 กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ท�าการคัดเลือกเพื่อน�า
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4  ปี 

 คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) 
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้
มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท
ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่ 
2. จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ (จ�านวนครั้ง)

( 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561 )
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1. นายประสงค์ ธาราไชย 4/4

2. นายธัช ธงภักดิ์ 4/4 12/13

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย 4/4 2/2 13/13 4/4

4. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ 1/1 1/1

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

6. นายคเชนทร์ เบญจกุล 4/4 4/4 2/2

7. นายธีรธร ธาราไชย 4/4 11/11

8. นายธนิต ธงทอง 3/3 3/3

9. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก 13/13

10. นายนพรัตน์ นรินทร์ 12/13

11. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ 13/13

12. นายโอภาส สกุลศิริกมล 3/4

13. นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์ 4/4

14. นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ 2/2 4/4

15. นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ   2/2 18/23

16. นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ 1/2 9/11

17. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย 1/2

18. นายดิษฐา นนทิวรวงษ์ 20/23

19. นายฐกร  ศิระวุฒิพร 14/23

20. นายปรัญญา เกมาหะยุง 15/23

21. นายวีระ เย็นปรีชา 17/23

22. นางสาวสราพร เลิศล�้า 18/23

หมายเหตุ   
1. นายธนิต ธงทอง เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 
2. นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี
1. พล.ต.ท.นพ. นุกุล เจียมอนุกูลกิจ หมดวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
2. นายธีรธร ธาราไชย ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  

ระหว่างปี 2559 ถึง 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  
ระหว่างปี 2559 ถึง 2561

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ(กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส 
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้  และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จะได้
รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
 ประกอบด้วย (1) ค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจ�านวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน 
2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี

 ส�าหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

2561 2560 (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 --

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561
            (หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

เบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2561
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1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ 60,000 - - - - 60,000

2. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม,

40,000 - - - - 40,000

3. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการ,
กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้จัดการ

40,000 - - - - 40,000

4. นายธีรธร  ธาราไชย กรรมการ 40,000 - - - - 40,000

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

10,000 15,000 - - - 25,000

6. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน,
กรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

40,000 50,000 20,000 20,000 - 130,000

7. นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

40,000 40,000 20,000 - - 100,000

8. นายธนิต ธงทอง กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ

30,000 30,000 - - - 60,000

รวม 300,000 135,000 40,000 20,000 - 495,000

หมายเหตุ  1. พล.ต.ท.นพ.นุกุล เจียมอนุกูลกิจ หมดวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
  2. นายธนิต ธงทอง เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2559-2561

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

กรรมการบริษัท กรรมการ 
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

กรรมการ
ธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

กรรมการบริษัท กรรมการ 
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

กรรมการ
ธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

กรรมการบริษัท กรรมการ 
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

กรรมการ
ธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

1. นายประสงค์  ธาราไชย 145,000 - - - 270,000 - - - 60,000 - - -

2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย 140,000 - - - 240,000 - - - 40,000 - - -

3. นายธัช  ธงภักดิ์ 140,000 - - - 240,000 - - - 40,000 - - -

4. นายธีรธร  ธาราไชย 140,000 - - - 240,000 - - - 40,000 - - -

5. พล.ต.ท.น.พ นุกูล เจียมอนุกูลกิจ 184,000 60,000 - - 280,000 60,000 - - 10,000 15,000 - -

6. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ 168,000 40,000 20,000 20,000 260,000 40,000 30,000 10,000 40,000 50,000 20,000 20,000

7. นายคเชนทร์  เบญจกุล 168,000 40,000 20,000 - 260,000 40,000 30,000 - 40,000 40,000 20,000 -

8. นายธนิต ธงทอง - - - - - - - - 30,000 30,000 - -

รวม 1,085,000 140,000 40,000 20,000 1,790,000 140,000 60,000 10,000 300,000 135,000 40,000 20,000

รวม (กรรมการทุกชุด) 1,285,000 2,000,000 495,000

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร และเปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างปี 2559 ถึง 2561

 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษา 
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และค่าโทรศัพท์ 
เป็นต้น ส�าหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อ�านวยการโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตรา
ค่าบริการวิชาชีพ (ในต�าแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ/1 

ค่าตอบแทน 
ผู้บริหาร

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส 
และสวัสดิการ
(ไม่รวมค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการบริษัท)

7 24.17 7 28.64 8 34.31

รวม 7 24.17 7 28.64 8 34.31

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

ล�าดับ คณะกรรมการบริษัท
ลักษณะ

การถือครองหุ้น
ต�าแหน่ง

การถือครองหุ้นสามัญ 
ณ วันสิ้นปี 2560

(29 ธันวาคม 2560)

การถือครองหุ้นสามัญ 
ณ วันสิ้นปี 2561

(28 ธันวาคม 2561)

เพิ่ม
(ลด)

1 นายประสงค์   ธาราไชย ทางตรง ประธานกรรมการ 96,456,312 101,539,412 5,083,100

ทางอ้อม (ภรรยา) 12,096,000 12,096,000 -

2 นายพงศ์ธร   ธาราไชย ทางตรง กรรมการม/ผู้บริหาร 93,102,360 117,727,479 24,625,119

3 นายธัช   ธงภักดิ์ ทางตรง กรรมการม/ผู้บริหาร 12,272,219 12,657,525 385,306

4 นายธีรธร   ธาราไชย ทางตรง ผู้บริหาร 84,174,912 106,609,226 22,434,314

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

6 นางวิภาวี   บุณยประสิทธิ์ - กรรมการอิสระ - - -

7 นายคเชนทร์   เบญจกุล - กรรมการอิสระ - - -

8. นายธนิต ธงทอง ทางตรง กรรมการอิสระ - - -

9. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก ทางตรง ผู้บริหาร 82,638 237,384 154,746

10. นายนพรัตน์    นรินทร์ ทางตรง ผู้บริหาร 170,714 395,855 225,141

11. นางสาววรภรณ์   พุกภิญโญ ทางตรง ผู้บริหาร 158,250 237,374 79,124
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PPS กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะพัฒนาบริษัทฯ 
ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการด�าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น  แต่ยังต้องมี
ความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีสมดุลและยั่งยืนในอนาคต
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญตรงจุดนี้อย่างยิ่งยวด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate 
Governance and CSR Committee) ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อาทิ สอบทานนโยบาย ก�าหนดกลยุทธ์ แผนการ
ด�าเนินงานและงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอีกด้วย
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการด�าเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 10 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญ และมีความมุ่งหวัง ที่จะ ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการ
ไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท  ได้พัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 3  “การต่อต้านการทุจริต”)
1.1 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ใน

การต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่ 2 โดยมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
1.2 ปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น(Anti-Corruption Policy) โดยได้รับการอนุมัติจาก

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ได้
ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.3 จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
2. ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

กฎระเบียบ  ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ(Whistleblower Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ โดยได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560 ) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ

4. ด�าเนินการปรับปรุงข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ ได้รับผลส�ารวจโครงการ CGR ประจ�าปี 2561 CG SCORING ระดับ 5 ดาว (96%)
6. รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 ในงาน SET Sustainability Award 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จัดโดย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
8. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ได้คะแนน 99 คะแนน
9. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในงาน SET  Awards 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
10. รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น พ.ศ. 2561 จากสภาวิศวกร
11. บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 
 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา  5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้

แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. การก�ากับดูแลกิจการ
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชุนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
10. การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความส�าคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้
ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ
ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับเงินปันผลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียง
พอและทันเวลา ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่
 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายก�าหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
 ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2561 
ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบ ุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับ
แนบหนังสือมอบฉันทะส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และ
ท�าการโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งน�าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความส�าคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ด�าเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือ
หุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม  
การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ
จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งค�าถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะ
กรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้ง
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

 ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถานที่ประชุม ณ ห้องศรีนครินทร์ 
2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  และได้เตรียมความพร้อมเพื่อ
ให้การประชุมด�าเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ให้ง่ายต่อการติดต่อ มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
ในจ�านวนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง
ก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ 

 เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าประจ�า
ที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงส�านักงานกฎหมายเทพ จ�ากัด ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไป
อย่างถูกต้องตามบทกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อคอยตอบค�าถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบ
หมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของ 
บริษัทฯ การด�าเนินการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งค�าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบว่าการประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีการออกเสียงลง
คะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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 ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้ก�าหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระ
อย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย โดย
บริษัทฯ จะให้ความส�าคัญกับทุกค�าถามและตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
บันทึกการประชุมพร้อมทั้งค�าถามและค�าตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

 หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์
รอบถัดไป และบริษัทฯ ได้จัดท�าบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้ง
คะแนนนับทุกๆวาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 
วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจ�าปีพร้อมกับส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว 
และส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรก�าไร และการจ่ายเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด ส�าหรับงบดุล
นั้นบริษัทฯ จะโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความส�านึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ
ผลของการปฏิบัติงาน เพื่อท�าให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการด�าเนินการใดๆ กระท�าด้วยความเป็นธรรม และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
 นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลง
มติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  การจัดสรรก�าไร และการจ่าย
เงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน 
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี และต้องน�าเสนอ
นโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย  

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า โดยได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดแจ้ง  ในการที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอ
วาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการสามารถกระท�าผ่านทาง www.pps.co.th ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 
2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามา

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้  ส�าหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแทนแต่มิได้ติดอากรแสตมป ์
ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นั้นเอง 

 วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ  
1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการ
บริษัทได้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 6 คน จากจ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้
ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงที่ก�าหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และ
การลงคะแนนเสียงให้ท�าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ ส�าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 การประชุมได้ด�าเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่
เพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนน
แล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทันที ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าท�าหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้อง
ของคะแนน การลงคะแนนและนับคะแนนจึงเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานส�าหรับการ
ตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้บันทึกมติที่ประชุมทั้งจ�านวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงได้
บันทึกค�าถาม ค�าชี้แจงและความเห็นของที่ประชุมไว้

 หลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ ส�านักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

 ส�าหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและน�าไปบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิ
ให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผยในหัวข้อการก�ากับดูแลข้อมูลภายใน 
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะส�าคัญในช่วงก่อนที่จะ
มีการเปิดเผยงบการเงิน

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงด�าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 
2561 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระท�ารายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หมวดที่ 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders)

 ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการท�างานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษา
ความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
และชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและวาง
แนวทางในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ดังนี้  

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และแบ่งปันผลก�าไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งน�า
เสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

2. พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมิน
จะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ ก�ากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท�างาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 5  การปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หน้า 121-122)

3. ลูกค้า  บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอให้
ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 81%  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุน
จดทะเบียน 215 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค หน้า 123)

4. คู่ค้า การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและยึดมั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียด
ปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 119) 
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5. คู่แข่ง  บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม 
วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม หน้า 119)

6. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 
2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 119) 

7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 
ข้อ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น หน้า 120)

8. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 4 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หน้า 121)

9. สังคม บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
หน้า 123-125)

10. ชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียด
ปรากฎในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 123-125)

11. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละ
เอียดปรากฎในหัวข้อที่ 8 การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 125-126)

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย

3.2.1 ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน 
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
  โทรศัพท์ 02-7182785-9
  โทรสาร 02-3005545-6 

 ส�าหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

3.2.2 กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหาพนักงานภายในองค์กร ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทาง 
E-mail : cgcommittee@pps.co.th 

3.2.3 กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหากรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร(CEO) กรรมการผู้จัดการ ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการตรวจ
สอบ ผ่านทาง E-mail : whistleblow@pps.co.th 

3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
 ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถร้องเรียน ได้ที่ Email:  
whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับรายงาน หรือข้อร้อง
เรียนเหล่านั้น และท�าการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ  อนึ่ง บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการ
เก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะน�าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าว
ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดัง
กล่าวด้วย 

3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลาก
หลาย
  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 

 บริษัทฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้ง
ข้อมูลทางการเงินและผลการด�าเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความ
ลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 
แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น�าเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th 

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ 

4.1 การรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี ดูแล
คุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของ 
บริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได ้

 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบซึ่งท�าหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ ก�าหนด และไม่ด�าเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
ชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตาม
กฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อก�าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ใน
กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทฯ จะน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและ
ความสมเหตุสมผลก่อนที่จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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4.2 การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการท�าหน้าที่พิจารณาและน�าเสนอนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุม
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  รวม
ถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก�าหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และก�าหนดมาตรการในการ
รายงานและการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง

4.3 การควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการก�าหนดล�าดับชั้นของอ�านาจอนุมัติและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่
เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ�ากัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว ้

4.4 การท�ารายการของกรรมการหรือผู้บริหาร
(1) บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
(2) บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายว่าการท�ารายงานระหว่างกันที่ส�าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

4.5 การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อบริษัทฯ จะได้
ด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการด�าเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน 
โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 2 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
  
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดย
รวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและก�ากับ
ดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ด�าเนินไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วน
ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลก�าไร โดยการท�าหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ รัฐ ลูกค้าและสังคม

 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ (ส�าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ก่อนน�าไปประกาศใช้ คณะกรรมการ
ได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติรวมถึงติดตามการปฏิบัติดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน ( COMPLIANCE  UNIT) ขึ้น
เพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว  ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ในรายงานประจ�าปี 2561 และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการ
บริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุม จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อ
การท�านหน้าที่ไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการก�าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี 2561 ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจ�านวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฎในตารางการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ และจ�านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฎในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ 
ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดท�างบการเงินของ    บริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึง
การจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัด
ตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะ
กรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการ
เงินประจ�าไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาต่อไป
 ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่น�าเสนอข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือ
ข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.pps.co.th เป็นต้น 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิด
เผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจ�าปี เป็นประจ�าทุกปี
 การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอ�านาจของประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7182785-9  
หรือ www.pps.co.th  

5.1 วาระในการด�ารงต�าแหน่ง
 วาระในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535   ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ 

5.2 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมการ และสูงเพียงพอที่จะดูแล
และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้  และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการชุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 เบี้ยประชุม
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

(2) ค่าตอบแทนประจ�า เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
  - ไม่มี
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�าหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการก�าหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบ�าเหน็จ  
รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี  เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอ�านาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดท�ารายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด
(1) คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต�าแหน่งต่อไปนี้ ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของ 

บริษัทฯ 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 โดยได้รับ การเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ก�าหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้  ตามเห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระด�ารง
ต�าแหน่ง คราวละ 2 ปี

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งวาระ ละ 3  ปี  
ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน  ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่
ได้อีก

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ 
ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายโครงการอย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 2 ปี ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 วาระ

(5) คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จ�านวน 5 คน โดย
มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 
ปี เมื่อพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

(6) คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและ
อุทิศเวลาให้การบริหารและการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาระบบการท�างาน โดยมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และเพื่อ
ให้การท�างานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับ
เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการ
ประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จ�านวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมี
กรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด  ทั้งนี้ กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจ�าเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย  ซึ่งต้องแจ้งต่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจ�าปี และบริษัทฯ ได้
จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบก�าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันก�าหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่ง
ให้คณะกรรมการล่วงหน้า  โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ  และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดท�าเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจ�าเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้อง
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

5.6 การประชุมกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

5.7 การรายงานข้อมูล
(1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 

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

(2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
(3) คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�าและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ใน

รายงานประจ�าปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
3.1 ข้อก�าหนดของกฎหมาย ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดท�าให้มีการจัดท�า งบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผล

การด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล
3.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึง จุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการด�าเนินการที่ผิดปกติ
3.3 ให้ค�ายืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอด

จนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ 
 

5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสโดยมีคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา

 ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมา
พัฒนา สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต(FETURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เป็น
รายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�า และความรู้ในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากร ดังกล่าวได้ด�าเนิน
การกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีต�าแหน่งงานว่างลง

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ�าทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค  ในการด�าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้น�ามาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�างาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการน�าผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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 โดยในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ     การท�าหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น  4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = 
พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

(1) การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 จากคะแนนเต็ม 4 ซี่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(2) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท  เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(3) การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(4) การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนน 3.12 จากคะแนนเต็ม 4  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
(5) การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.50 จากคะแนนเต็ม  4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(6) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(7) การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนน 3.50 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(8) การประเมินผลงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน มีคะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี โดยคณะ
กรรมการบริษัท ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการท�าหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ 
มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
และการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

 ส�าหรับในปี 2561  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

5.11 การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ส�าหรับกรรมการผู้
จัดการจ�ากัดจ�านวนบริษัทที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี  2561 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Pro-
gram (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ มีกรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆได้แก่ 
 นายประสงค์ ธาราไชย 

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

 
 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 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต   

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 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 14/2018 โดย Thai Institute of Directors (IOD)
• หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการ จัดโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (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)
• 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 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”  Thai Institute 

of Directors
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 นายธีรธร ธาราไชย  
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 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�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 นายธนิต ธงทอง  
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018 Thai Institute of Directors
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 Thai Institute of Directors

 อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
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 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี้
(1) นายพงศ์ธร  ธาราไชย
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 14/2018 โดย Thai Institute of Directors (IOD)

(2) นายธนิต ธงทอง
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018 Thai Institute of Directors

5.13 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตลอดจนควบคุมติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้
ประกาศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม  PPS  TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมโดยให้รวมเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ 
ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE  UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบ  
และติดตามการปฎิบัติงานต่างๆ 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 และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน 
ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

(2) เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เป็นอิสระ และใช้

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

(3) เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตารมระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

(4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ 

ตามนโยบายของบริษัทฯ
(6) ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(7) ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
(8) ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละ

คนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(9) ก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่อ

น�าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.15 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 
 นโยบายค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษาประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้

(1) หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ    เบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

ส�าหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อ�านวยการโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตรา
ที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในต�าแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ

2.2 ค่าตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วย เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND) เงินชดเชยเกษียณอายุ (RETIREMENT COM-
PENSATION) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

(2) การพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน น�าผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
ประเมิน ไปใช้ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งผลการประเมินประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง

2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูง รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร ระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทุกท่านได้รับค่า
ตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว

5.16 กรรมการอิสระ
 กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมการอื่นใด  
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น
 
 โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�านวน 3 คน ได้แก่ นางวิภาวี บุณยประสิทธ์  นายคเชนทร์ เบญจกุล นายธนิต ธงทอง มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ)  ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้น�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตน
รับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกัน 
ผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท�าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
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5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 นายคเชนทร์  เบญจกุล และนายธนิต ธงทอง ส�าเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ  
กรรมการบริษัท นายคเชนทร์ เบญจกุล และนายธนิต ธงทอง จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ มีประสบการณ์ท�างานด้านวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมให้การท�างานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5.19 การน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
 คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติเป็นรายไตรมาส โดยก�าหนดให้มีวาระการประชุมเพื่อมีการรายงานและ
ติดตามดูแลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.20 ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับบริษัทผู้สอบบัญชี
 บริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทผู้สอบบัญชีภายนอก ต้องมีความเป็นอิสระจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ (อย่างน้อยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เคยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าว

หมวดที่ 6. เลขานุการบริษัท
 
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการ
บริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

(1) ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ดูแลให้มีการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�าของคณะกรรมการบริษัท 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 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตรง  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมงานวิศวกรชั้นแนวหน้า
ของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงการมีความ
สัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดระยะกว่า 30 ปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต เสรีและเป็นธรรม
กับทุกฝ่ายมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม
 บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่
ทุจริต เพื่อท�าลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการและคุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความ
คาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใช้ราคาเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุ
สมผลมาโดยตลอด
 แนวทางในการปฏิบัติ

(1) มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัด
ต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

(2) บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวังของลูกค้า
(3) ปฏิบัติตามข้อก�าหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
(4) ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

การด�าเนินการในปี 2561
(1) บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพและยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดของเจ้าของโครงการ 

ทั้งนี้ ทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาค่าบริการของบริษัทฯ 

2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
 คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญส�าหรับธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆ 
กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า “คู่ค้า” ไว้ว่าเป็นบุคคล  
กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ท�าธุรกรรมกับบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และเจ้าหนี้ และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้
ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาส�าหรับการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

 แนวทางในการปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ท�าไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า
3. ก�าหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองของก�านัล สิ่งของ ทุกรูปแบบจากคู่ค้า
4. ก�าหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกคู่ค้าให้มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะด�าเนินงานร่วมกัน เช่น 

4.1 บริษัทคู่ค้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการด�าเนิน
กิจการ

4.2 บริษัทคู่ค้ามีประสบการณ์การท�างานที่น่าเชื่อถือ โดยได้รับหนังสือรับรองผลงานจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่
4.3 ท�าบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่บริษัทฯ ยอมรับ (Vendor List) เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับแรก ส�าหรับการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

 การด�าเนินการในปี 2561
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและการช�าระเงินงวด ซึ่ง
ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และถือเป็นหลักในการประกอบธุรกิจและด�าเนินกิจการไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่า พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็น
ธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพนักงานเสมอมา ทั้งในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างานและอื่นๆ ของพนักงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่
สาธารณะ บริษัทฯ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้นก่อน

 แนวทางในการปฏิบัติ
(1) ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือมีเจตนาส่อไปในการทุจริต
(2) ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าถึงนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3) เน้นย�้าให้พนักงานทุกคนไม่กระท�าการละเมิดหรือคุกคาม ทั้งจากวาจา และการกระท�าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา 

การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิด
เห็น แนวคิด และรูปแบบการท�างานที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่

(4) สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
ทั้งในกรณีที่พบเห็นพนักงานบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�าหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ

(5) ก�าหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ (Whistleblower Policy) 
ซึ่งรายละเอียดของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการจัดการ การด�าเนินการตรวจสอบ สืบสวน พิจารณาข้อเท็จจริง การเก็บบันทึกข้อมูล
ให้เป็นความลับ และบทลงโทษส�าหรับผู้ที่กระท�าผิด

 การด�าเนินการในปี 2561
(1) บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
(2) บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างอิสระ 
อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัวของพนักงานทุกคนมาโดย
ตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ คนนั้นมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็น
ธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการท�างาน
 บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่บังคับให้พนักงาน
ท�างานโดยปราศจากความสมัครใจ 

 แนวทางในการปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องข้อก�าหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึงข้อก�าหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน

ปัจจุบัน ทั้งเรื่องการพิจารณาปรับเลื่อนต�าแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส ว่าจะให้ความเป็นธรรมและ
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และจะท�าการพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่น�าเอาข้อ
ก�าหนดเรื่องอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา ชนชั้นวรรณะ หรือการแสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจ�ากัดหรือเอามาเป็นปัจจัยในการ
พิจารณาแต่ประการใด

(2) สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน สามารถ
ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกละเมิดสิทธิ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการทราบเบาะแสหรือพบเห็นการกระท�าที่ผิด
กฎหมายรวมถึงการก�าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นระบบและยุติธรรม

(3) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ
 

2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
 บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้

 แนวทางในการปฏิบัติ
(1) มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(2) เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
(3) รณรงค์ไม่ให้พนักงานใช้สินค้าที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
(4) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัทฯ ทั้งหมด ต้องเป็นโปรแกรมที่มี

ลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย

 การด�าเนินการในปี 2561
(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

และลิขสิทธิ์
(2) บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือประกาศห้ามพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในหน่วยงานของ 

บริษัทฯ โดยมีประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอีกหนึ่งกุญแจส�าคัญ ส�าหรับการประกอบกิจการและพัฒนาผลงานที่เป็น
เลิศ บริษัทฯ จึงได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น”
 ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและเกิดผลสูงสุด บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตขึ้นก่อน เพื่อน�าผลการวิเคราะห์และการประเมินมาจัดท�าเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC) มีการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่อง
นี้อย่างชัดเจน ทั้งจากการลงประกาศนโยบายฉบับดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th. และการร่วมลงนามค�าประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้มีแนว
ปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้
 
 แนวทางในการปฏิบัติ

(1) ก�าหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น

(2) ก�าหนดให้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ

(3) ก�าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ากับดูแลควบคุมและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ รวมถึงพิจารณาติดตามความเสี่ยงและป้องกันจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นในด้านต่างๆ 
ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการก�าหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกไตรมาส

(4) ก�าหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือ
ก่อนเข้ารับต�าแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ

(5) ก�าหนดให้ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการกระท�า
ผิดหรือการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่ได้ก�าหนดไว้

 การด�าเนินการในปี 2561
(1) บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(2) บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
(3) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่ 2 โดยมีมติเมื่อ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 บริษัทฯ เอาใจใส่ ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับ
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบงานได้ตรงเวลา ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักในการด�าเนินงานบริหาร
โครงการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระท�าที่เป็นการละเมิด
หรือท�าให้เสียสิทธิของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ
(1) ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า
(2) ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ท�าพันธะสัญญาไว้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
(3) เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า

การด�าเนินงานปี 2561
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในด้านต่างๆ ซึ่งผลประเมินใน
ปีนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 81%  ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความช�านาญในการให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความช�านาญ และนวัตกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม 

แนวทางในการปฏิบัติ
(1) ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
(2) พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร
(3) ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิชาชีพวิศวกรรม
(4) เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสีขาว
(5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

การด�าเนินงานปี 2561
(1) บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มและด�าเนินงานในโครงการ

ต่างๆ ดังนี้
1.1 โครงการ “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย ปี 2” เป็นกิจกรรมติดตามผลและแก้ไขปัญหาต่อเนื่องเพื่อรักษาต้นไม้ที่เคยปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2560 ใน

ชื่อโครงการเดิม “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย” กิจกรรมปลูกป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขยายพื้นที่ป่าต้นน�้า ปลูกฝัง
จิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน สร้างแหล่งอาหารและรายได้ให้กับชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน หน่วย
งานรัฐ และบริษัทฯ โดยในปี 2561 นี้  พนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับครู นักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน หมู่บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนน
ดินแดง จ. บุรีรัมย์ รวมทั้งหมด 40 คน ได้เข้าไปติดตามผล ดูแลต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ และท�าการปลูกใหม่ทดแทนต้นที่ตายลงไป และจะ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าต้นไม้ยืนต้นได้เอง และสามารถให้ประโยชน์ต่อชุมชน

1.2 โครงการ “PPS จิตอาสาท�าห้องให้น้องเรียน ปี 2” เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากกิจกรรม “PPS จิตอาสาท�าห้องให้น้องเรียน” เมื่อปี 2560 
ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมท�าห้องเรียนและส่งมอบให้ โรงเรียนบ้านท่าแย้ ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ไปแล้วนั้น ในปี 
2561 นี้ พนักงานโครงการศาลฎีกาได้รับเรื่องจากโรงเรียนว่ายังขาดแคลนพื้นที่ท�ากิจกรรมหน้าห้องเรียน จึงร่วมกันจัดกิจกรรม“PPS 
จิตอาสาท�าห้องให้น้องเรียน ปี 2” เพื่อต่อเติมพื้นที่หน้าห้องเรียนให้สามารถใช้สอยพื้นที่ในการท�ากิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น โดยใช้งบ
ประมาณจากเงินรางวัลที่โครงการศาลฎีกาได้รับในงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2561  และร่วมกันท�ากิจกรรมนี้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรผ่านการลงมือท�าด้วยตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดียิ่งขึ้นทั้ง
ภายในและนอกองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอน ให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยและยังคุณประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบต่อไป

 การด�าเนินการในปี 2561
(1) บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
(2) บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างอิสระ 
(3) บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ PPS Training Center ด�าเนินการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย

5.2 การคุ้มครองทางสังคมและสภาพการท�างานของพนักงาน
 นอกจากการจ้างงานและการเคารพสิทธิในการท�างานที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน โดย
จัดให้มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก�าหนด และการจัดให้มี
สวัสดิการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อให้ครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัททุกคน 

 แนวทางในการปฏิบัติ
(1) ฝึกอบรมและเผยแพร่คู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงเงื่อนไขการจ้างงานรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ รวมถึง

ค่าตอบแทน การปรับขึ้นค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถของพนักงาน สิทธิวันลา เงินทดแทนและสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย รวม
ถึงสวัสดิการพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น โครงการเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โครงการ Employee Joint Invest-
ment Program (EJIP) โครงการเงินเกษียณอายุ เงินประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

(2) ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลและผลประกอบการของ 

บริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
1.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เงินชดเชยเกษียณอายุ (Retirement Compensa-

tion) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)  

การด�าเนินการในปี 2561
(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน (Provident Fund) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เดือน 

สิงหาคม 2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว 
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ซึ่งในปี 

2561 นี้นับเป็นการด�าเนินการในปีที่ 5
(3) บริษัทฯ ได้ท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน 

5.3 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน
 สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นั้น พนักงานต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของ
โครงการ พนักงานของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงสูงจากการได้รับอันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีแนว
ปฏิบัติด้านการคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ
(1) จัดท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้พนักงานบริษัททุกคน นอกเหนือจากประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด 
(2) ก�าหนดมาตรการพร้อมจัดท�าแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Plan) การจัดการเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในส�านักงานและในสถาน

ที่ก่อสร้าง 
(3) จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ�าเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจ�าและเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ หมวกนิรภัย 

รองเท้าเซฟตี้ 
(4) จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่องข้อก�าหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, 

Healthy and Environment) อย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ

การด�าเนินการในปี 2561
 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังกล่างอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการ
ท�างาน

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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5.2 การช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ที่ขาดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิและ
โครงการกุศลต่างๆ อาทิ มูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์  มูลนิธิรามาธิบดี , มูลนิธิไทยรัฐ , สนับสนุนกิจกรรม
การวิ่ง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธร ครั้งที่ 3 รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช , สนับสนุนการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรง
พยาบาลปากเกร็ด , สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนงานเชิดชูเกียรติ อ.อรุณ ชัยเสรี , สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา
แห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนงาน 40 ปี วปท. , ร่วมท�าบุญงานกฐิน วัดป่านรารักษ์ จังหวัดอ�านาจเจริญ และวัดบัวทอง จังหวัด
ปทุมธานี , สนับสนุนโครงการมอบผ้าห่มคลายหนาว ผ้าขนหนูคุณภาพดี พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ทุนการศึกษาให้กับผู้
ชราผู้ยากไร้ ผู้พิการ เด็กยากจน ในพื้นที่ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา , สนับสนุนโครงการปั่นจักรยานการกุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย” เพื่อน�า
รายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ , มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุน
โครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

8. การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
จัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการด�าเนินงานของธุรกิจด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ
(1) ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปลูกฝังให้

เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
(2) ให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบ ในการออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออาคาร

เขียว (Green Building)
(3) รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการประหยัดน�้า ประหยัดไฟฟ้า ประหยัด

กระดาษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น
(4) ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ

อย่างเคร่งครัด เช่น 
4.1 ต้องจัดท�ารั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบสถานที่ก่อสร้าง
4.2 ต้องใช้ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปิดกันสิ่งก่อสร้างป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
4.3 ต้องจัดอุปกรณ์และสถานที่ส�าหรับล้างท�าความสะอาดล้อและตัวถังรถ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องดูแลรักษาความ

สะอาดทางเท้า ถนน และที่สาธารณะที่อยู่ติดกับที่ก่อสร้าง
4.4 ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวนชุมชนข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง 
4.5 มีมาตรการควบคุมและก�าจัดของเสียจากการก่อสร้าง 
4.6 เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างต้องสวมหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อท�างานในที่สูง เป็นต้น
4.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่ได้ปฏิบัติจะต้องท�าการแก้ไข

การด�าเนินงานปี 2561
 เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาชีพ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญที่จะน�าไปปฏิบัติทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่และ
ที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง องค์กรและสังคมโดยรอบ ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

(1) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อพัฒนาองค์กรให้รู้ถึงการควบคุมและใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น หรือลดพลังงานบางส่วนที่สามารถใช้พลังงานอื่นทดแทนได้ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาส
ทางธุริกจได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) แล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

(2) สร้างนวัตกรรมรองรับการประหยัดพลังงาน โดยด�าเนินการพัฒนานวัตกรรม Project Live และ Blue Book (Cost Index) ส�าหรับเก็บ
ข้อมูลชนิดของวัสดุก่อสร้างและปริมาณวัสดุที่ใช้ในแต่ละโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงการใช้ทรัพยากรในแต่ละโครงการ ส่งผลให้สามารถ
ควบคุมและลดการใช้วัสดุอย่างไม่จ�าเป็น อีกทั้งยังสามารถแนะน�าลูกค้าให้เลือกใช้วัสดุทดแทน ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

1.3 โครงการ “ปันน�้าใจให้น้อง” แนวคิดโครงการนี้เริ่มจากการจัดการแข่งขัน EIT Construction United Cup ครั้งที่ 2 ที่จัด
โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) และ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) เพื่อ
เชื่อมสัมพันธ์บุคคลในแวดวงก่อสร้างของไทยโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อน�า และรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย น�าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบ
ให้น้อง ๆ เยาวชนที่ขาดแคลน ตามโรงเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาในต่างจังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
ดังนี้  
 1.  โรงเรียนบ้านนกเหาะ อ.ยางสุรีราช จ.มหาสารคาม 
 2.  โรงเรียนหาดทรายทองเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
 3.  โรงเรียน ตชด.พัฒนาสันติ บ้านใหม่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
เพื่อให้เยาชนคนรุ่นใหม่รักการออกก�าลังกาย และเพื่อสานฝันคนรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ
ต่อไป 

(2) บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก�าหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการท�างาน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 โครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ต่อเนื่อง 2 ปี)” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

ภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพมากขึ้น
2.2 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ วิศวกร/สถาปนิกของบริษัทฯ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองโดย

การสอบเลื่อนขั้นระดับใบประกอบวิชาชีพ
2.3 โครงการ “รางวัลคุณค่า...คู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายใน 

บริษัทฯเกี่ยวกับการท�าความดี เป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชาและของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เพื่อนๆ พนักงาน

2.4 โครงการ “Run for Love โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3” กิจกรรมวิ่งที่บริษัทฯ เข้าร่วมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันเดิน-วิ่งมหากุศลฯ รายได้จากการจัดการแข่งขันนี้ น�าไปจัดซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 
จ�านวน 2 เตียง และในปีนี้จะน�ารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมืออื่นๆ ที่จ�าเป็น กิจกรรมนี้ยังส่งเสริมความสามัคคีให้แก่
พนักงานในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย อีกทั้งได้ร่วมท�าบุญช่วยเหลือผู้ป่วย สนับสนุนการพัฒนางานของโรงพยาบาล 
ช่วยให้สุขภาพของผู้ป่วยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงขึ้น

(3) บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการเป็นวิศวกรที่ดีสู่ชุมชนและสังคม จะสามารถยกระดับวิชาชีพและพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน จึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
3.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงานในโครงการ โดยการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งก็หมายถึงการร่วมงานกับบุคลากรที่มีคุณภาพ ท�างานเป็น

ระบบ ใช้นวัตกรรมในการท�างาน เพื่อให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วง ได้เห็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี และน�าไป
ปฏิบัติตาม

3.2 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ให้คณะ นักศึกษาเข้ามาดูงานในพื้นที่
ก่อสร้างจริง

(4)  การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร โดยใช้โครงสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ดี เป็น
ช่องทางประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ 

(5) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
5.1 การพัฒนาชุมชนโดยรอบของโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการในการสนับสนุนด้านเงินทุน ส่วนบริษัทฯ ให้การ

สนับสนุนด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส�าหรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณูปโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบของโครงการ อาทิ 
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เพิ่มผนังและCanopy เพื่อป้องกันน�้าฝนและกันแดดให้กับนักเรียน  
และบุคคลากร ซ่อมแซมโรงอาหารให้นักเรียนมีโรงอาหารที่สวยงาน น่าใช้งาน และติดตั้งพัดลมเพื่อคลายความร้อน ซ่อมแซมห้องน�้าให้
มีเพียงพอต่อการใช้งาน ณ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล ต�าบลสระนกแก้ว อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด , โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
และสาธารณูปโภค โรงเรียนบ้านถ�้าผึ้ง จังหวัดสุราษฏร์ธานี , โครงการพัฒนาอาคารศูนย์เด็กเล็ก และฐานเสาธง อีกทั้งยังส่งมอบของ
เล่นเสริมพัฒนาการเด็ก อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็นนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน 
(ธนาคารกรุงเทพ 1) จังหวัดพิจิตร , โครงการปรับปรุง-ต่อเติม พื้นที่ท�ากิจกรรมหน้าเสาธง สนามเด็กเล่น อาคารเรียน พร้อมมอบ
อุปกรณ์เครื่องเขียน แก่นักเรียนบ้านยอดดอนชี ต�าบลกุดชมภู อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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(8) มีการพัฒนาระบบ Application MyPPS ต่อยอดจากระบบงานเดิม (Web Services) บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android โดยใช้แนวคิด 
1 user 1 password โดยการน�าระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ทางบริษัทฯมี เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อให้พนักงานบริษัทฯสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯ ได้สะดวกขึ้น

(9) ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบ Website Portal ภายใต้ชื่อโครงการ JobClub เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มคนที่ก�าลังมองหางาน หรือต้องการ
อบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของตนเอง ตลอดจนเป็นคลังข้อมูลบุคลากรที่จะเป็นก�าลังของบริษัทฯในอนาคต 

10. การจัดท�ารายงาน
 
 เพื่อให้การน�าเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน 
(Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจ�าปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของบริษัทฯ 
โดยพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานล่าสุดของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดท�า
รายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากที่สุดในขณะนี้

(3) โครงการ “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย ปี 2” เป็นโครงการติดตามรวมถึงปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายไป และดูแลต้นไม้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ณ ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน และสร้าง
จิตส�านึกรักษ์ป่าให้กับเยาวชนในโรงเรียนใกล้เคียง

(4) โครงการ “ประหยัดพลังงาน PPS ปี 2018” มี 2 โครงการ ดังนี้
4.1 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณดาดฟ้าอาคารส�านักงานใหญ่ เพื่อรณรงค์การประหยังพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย

ของบริษัทฯ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ปล่อยก๊าซ หรือมลพิษใด ๆ สู่ชั้นบรรยากาศ ในกระบวนการผลิตจึงไม่ก่อให้เกิดสาร หรือ
มลภาวะ รวมถึงเสียงออกมารบกวนสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงแก่โลกของเรามากขึ้น

4.2 โครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED” โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ให้เป็น
หลอดประหยัดไฟ LED ซึ่งมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน ลดแก๊สเรือนกระจกและก๊าซพิษได้เป็นเท่าตัว การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ซึ่ง
ใช้พลังงานน้อยลงให้ผลทางตรงเรื่องค่าไฟแล้ว ยังมีส่วนช่วยโลกช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงาน แล้วยังให้ผลทางอ้อมคือท�าให้
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาสาธารณะชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่
ชุมชนและสังคมอีกด้วย 

แนวทางในการปฏิบัติ
(1) น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ
(2) สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
(3) เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคม

การด�าเนินงานปี 2561
(1) มีการน�าระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซด์งานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการท�างาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างครบถ้วน 
(2) การพัฒนาโปรแกรม Project Live อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยได้น�าโปรแกรมมาประยุกต์

ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมดังกล่าว ก็
เพื่อช่วยให้การควบคุมงานก่อสร้างของโครงการเกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าของ 
โครงการผ่าน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone และเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน

(3) การจัดท�า Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัทฯ ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ที่โดดเด่น ซึ่งเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ บริษัทฯ คิดค้น จนออกมาเป็น Animation ในการเผยแพร่
นวัตกรรมและความรู้แนวใหม่คืนสู่สังคม อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้านวิศวกรรม สอดแทรกมุขตลกและความบันเทิง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
และสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น สามารถรับชม Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ได้ใน YouTube “Changmuns 
Channel” และ Facebook Fanpage “White Engineer”

(4) พัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อเป็นระบบจัดการเอกสารภายในองค์กร (Document Control) ภายใต้ชื่อโครงการ PPS DRIVE 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในโครงการ ตลอดจนควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสาร เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
การค้นหา และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

(5) การปรับปรุงแอพพลิเคชั่น SiteWalk ให้สามารถท�างานได้เร็วขึ้นทั้งระบบ iOS, Android และสร้าง To-Do Lists ให้หัวหน้ามอบหมายงาน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการติดตามงานและสามารถดูบันทึกเวลางานที่เแล้วเสร็จได้ รวมทั้งเพิ่มเติมในส่วน task งาน ได้แก่ การ request, 
approve และ reject เป็นต้น

(6) การพัฒนาและปรับปรุงระบบ Project Live ในส่วนของการตรวจและส่งมอบห้อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ Defect และออกรายงานการส่ง
มอบห้องให้แก่ลูกค้า

(7) การพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทฯภายใต้ชื่อโครงการ PPS HR NEW SYSTEM เพื่อใช้ในการท�างานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และพนักงานบริษัทฯ สามารถท�าเอกสารต่างๆ อาทิเช่น การลา การขอ OT ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูล
การลงเวลา และข้อมูลส่วนตัวบนระบบ เพื่อใช้ในการออก CV

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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จรรยาบรรณ และข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม

 “วิชาชีพวิศวกรรม” เป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคคล ผู้ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมเป็นอย่างดี 
วิศวกรจะต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเที่ยงธรรม และมีสัจจะ
ความมุ่งหมายของจรรยาบรรณและข้อก�าหนดนี้ ก็เพื่อเป็นหลักยึดในการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อความยุติธรรม และความเหมาะสม
 การประพฤติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณและมีจริยธรรมนั้น เป็นรากฐานแห่งการเสริมสร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ทางวิศวกรรม การกระท�าใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯที่ผิดไปจาก บัญญัติเรื่องจรรยาบรรณและข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้นี้ ถือว่า
พนักงานบริษัทผู้นั้นได้กระท�าความผิดต่อวิชาชีพ และต่อบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับโทษทางวินัย

1. พันธกรณีต่อวิชาชีพ
1.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพ

วิศวกรรม โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ประสบการณ์
กับวิศวกรอื่น ตลอดจนนิสิตนักศึกษา โครงการช่วยงานสมาคม
วิศวกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และการพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ความรู้วิชาชีพวิศวกรรม

1.2 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะ
ที่เป็นการโอ้อวด พึงหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่จะน�าความเสื่อม
เสียมาสู่วิชาชีพวิศวกรรม

1.3 วิศวกรของบริษัทฯ ย่อมไม่ปฏิบัติวิชาชีพเกินขอบเขตความรู้ 
ความสามารถของตนเอง

1.4 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานแต่เพียงในนาม และต้องปฏิบัติ
ตามหลักวิชาชีพโดยเคร่งครัด

1.5 วิศกรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้วิชาชีพ ความรู้ความสามารถในทางที่
ผิดกฎหมาย

1.6 วิศวกรของบริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพของสมาคมวิชาชีพ และปฎิบัติตามกฎหมาย

2. พันธกรณีต่อสาธารณะ
2.1 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ ความรู้ทาง

ด้านวิศวกรรม และพึงพยายามขจัดการแพร่ข่าวสารที่ไม่ตรงต่อ
ความเป็นจริง หรือขยายความเกินความจริงหรือที่ไม่ยุติธรรม โดย
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม

2.2 วิศวกรของบริษัทฯ พึงให้ความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของชีวิต สุขภาพของคนงานและสาธารณะชน ซึ่งอาจได้
รับผลกระทบกระเทือนจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

3. พันธกรณีต่อผู้ว่าจ้าง
3.1 พนักงานของบริษัทฯ ต้องซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้างของตน
3.2 พนักงานของบริษัทฯ พึงแสดงฐานะของตนให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่

จะรับด�าเนินการ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ท�าใดๆ ซึ่งตนเองอาจจะ
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย

3.3 ในกรณีที่วิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในความพอเพียงทาง
เทคนิคของงานวิศวกรรม หากผู้มีอ�านาจ เหนือกว่ามีความเห็น
เป็นอย่างอื่น วิศวกรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

3.4 ในกรณีที่เห็นว่า การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาด�าเนินการจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างของตน พนักงานของบริษัทฯ จะต้องแนะน�า
ให้ผู้ว่าจ้าง จ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวและตนต้องให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่

3.5 พนักงงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า 
หรือกระบวนการทางเทคนิคของผู้ว่าจ้าง โดยมิได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าจ้าง

3.6 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใด
จากผู้ว่าจ้างหลายรายในการให้บริการงานชิ้นเดียวกัน นอกจากจะ
ได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว

3.7 ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานซึ่งตนรับผิดชอบ พนักงานของบริษัทฯ ต้อง
ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าตอบแทนจากผู้
ขายวัสดุหรืออุปกรณ์เป็นต้น จากผู้อื่นเป็นอันขาด นอกจากผู้ว่า
จ้างของตนเท่านั้น

3.8 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นผู้รับเหมา
หรือร่วมทุน ในการประกวดราคางาน ซึ่งตนเป็นผู้รับผิดชอบ หรือ
มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน

3.9 พนักงานของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบทันทีถึงกิจ
การใดๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และอาจจะเป็นคู่แข่ง หรือมีผลกระ
ทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้ว่าจ้าง

4. พันธกรณีต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
4.1 พนักงานของบริษัทฯ ไม่ยึดถือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และให้เกียรติในผลงานของผู้อื่น
4.2 พนักงานต้องไม่กระท�าใดๆ อันอาจน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือการปฏิบัติวิชาชีพของผู้อื่น
4.3 พนักงานของบริษัทฯ พึงละเว้นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์งานของบริษัทอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่
4.4 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซงงานของพนักงานของบริษัทอื่น เมื่อทราบว่าบริษัทอื่นได้มีข้อตกลงท�างานนั้นอยู่แล้ว นอกจากผู้ว่าจ้างได้บอก

เลิกการจ้างกับบริษัทนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
4.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่แข่งขันกับบริษัทอื่นด้วยการตัดราคาค่าจ้างของบริษัทฯ ให้ต�่ากว่าราคาที่บริษัทอื่นเสนอ โดยเฉพาะเมื่อได้ทราบอัตราค่า

จ้างของผู้นั้นแล้ว

5. พันธกรณีต่อผู้ถือหุ้น
5.1 บริษัทฯ ต้องปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
5.2 บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่มี ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ และเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย 

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

 ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการก�ากับดูแลให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ น�าหลักจรรยาบรรณที่ได้รับการอนุมัติไว้ มาปฎิบัติอย่าง
เคร่งครัด และนอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังกล่าว บริษัทฯ และพนักงานทุกคนยังยึดถือหลักจรรยาบรรณที่ก�าหนดโดย สภาวิศวกร
และสถาปนิก ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลวิศวกรและสถาปนิก

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

128 129



หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 215,999,890.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  จ�านวน   863,999,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีทุนจดทะเบียนช�าระ
แล้ว 214,963,785.50 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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การลงทุน

 การลงทุนของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่นโดยถือหุ้น
ไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วของบริษัท

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
จ�านวนหุ้นที่ออก

จ�าหน่ายแล้ว
(หน่วย:หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ
อัตราส่วน
การถือหุ้น ชนิดของหุ้น

บจก.พีพีเอส วันเวิร์ค กทม. ให้บริการออกแบบ 
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ส�ารวจ
ปริมาณงาน (QS)
BIM

30,000 29,998 99.99% หุ้นสามัญ

บจ. สวอน แอนด์ แม
คลาเรน (ประเทศไทย)

กทม. ให้บริการออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน

700,000 245,000 35% หุ้นสามัญ

บจก.พีพีเอส อินโนเวชั่น กทม. • ให้บริการด้านมีเดียและคอนเทนท์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมือง
อัจฉริยะ

500,000 449,999 89.99% 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 อาคารอัจฉริยะ 
เมืองอัจฉริยะ

100 60 60% หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ทุนกิจการร่วมค้า มูลค่าเงินลงทุน
อัตราส่วน
การลงทุน

กิจการร่วมค้า พีพีคิว กทม. ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ที่ท�าการศาลฎีกา

3,300,000 2,640,000 80%

บจก.โปรฟิน กรุ๊ป กทม. ICO PORTAL 4,000,000 1,333,333 33.33%
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2559-2561

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตาม
ที่กฎหมายก�าหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทาง
กฎหมาย ค�านึงถึงความจ�าเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส�าคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2559-2561
                                                                                                                                     (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ

รอบผลการด�าเนินงานปี

2559
ปีที่ผ่านมา

2560
ปีที่ผ่านมา

2561
ปีที่ผ่านมา

ก�าไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

เงินปันผลจ่าย

32.87

28.31

46.89

31.91

6.97

16.72

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)/1 90.68 68.05 239.89

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

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับ
ทราบและปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�าการซื้อขาย โอน 
หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 

(2) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�าคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและ 
ผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
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บุคลากร

จ�านวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)
 ในปี 2559-2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากรต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายการ

รอบผลการด�าเนินงานปี

ณ 31  ธันวาคม 2561

2559 2560 2561

ผู้อ�านวยการโครงการ 16 16 16

ผู้จัดการโครงการ 40 29 32

วิศวกรโยธา 57 71 72

วิศวกรเครื่องกล 25 26 27

วิศวกรไฟฟ้า 32 33 36

สถาปนิก 14 17 29

ช่างเทคนิค 37 37 37

บัญชีและการเงิน 9 9 9

ฝ่ายส�านักงานเลขานุการและธุรการ 53 67 63

แม่บ้านและพนักงานขับรถ 7 6 5

รวม 290 311 326

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

รายการผลตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 184.82 207.90 224.19

รวม 184.82 207.90 224.19

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดมา  เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าบุคลากรที่
มีศักยภาพสูง และทัศนคติที่ดีจะเป็นก�าลังที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ  บริษัทฯ จึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเป็นประจ�า
สม�่าเสมอ  มีศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ หรือ “ PPS Training Center” ซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuing Profes-
sional Development) ที่ได้การรับรองจากสภาวิศวกร เป็นหน่วยงานหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2561 บริษัทฯ  ได้รับรางวัล “องค์กรแม่
ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น” 2 ปีซ้อน ศูนย์ฝึกอบรม PPS Training Center ได้มีการพัฒนาพนักงานและอัพเดทข้อมูลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก คิดเป็นหน่วยพัฒนา PDU (Professional Development Unit) จ�านวน 1,765.5 หน่วย ซึ่ง
หน่วยพัฒนา (PDU) นี้ ผู้ผ่านการอบรมสามารถน�าไปใช้เป็นประโยชน์ในการขอเลื่อนระดับขั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจ และแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path 
Planning) เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมภายใน (In-house 
Training) ซึ่งจะใช้วิทยากรจากภายในและภายนอกมาบรรยาย  การอบรมกับหน่วยงานภายนอก (Public Training) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job 
Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Leaning) การสอนงาน (Coaching) ซึ่งได้แบ่งหลักสูตรการอบรมไว้ 5 ระดับ ตาม Career Path Planning  ดังต่อไปนี้ 

ระดับที่ 1 “Basic Training (อายุงาน 0-1ปี)” เน้นการอบรมให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของวิศวกรหรือสถาปนิก
ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึง จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  

ระดับที่ 2 “Intermediate Training (อายุงาน1-3ปี)” เน้นการอบรมให้พนักงานระดับกลาง ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง การประมาณราคาค่างานก่อสร้าง รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน เช่น แนวทางการเลื่อนขั้นสามัญ
วิศวกรโยธา แนวทางการค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง IQA ระบบคุณภาพ ISO:2015 และ Onsite Training เป็นต้น  

ระดับที่ 3 “Advance Training (อายุงาน 4-6ปี)” เน้นการอบรมให้กับพนักงานในระดับอาวุโสหรือผู้จัดการโครงการ เพื่อก้าวสู่ระดับบริหารต่อ
ไป เช่น การบริหารสัญญาก่อสร้าง FIDIC วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project การบริหารความเสี่ยงองค์กร และหลักสูตร 
ผู้จัดการโครงการ เป็นต้น 

ระดับที่ 4 “Continuous Training (อายุงาน 6 ปีขึ้นไป)” เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเชิง Soft Skill เพื่อเพิ่มทักษะในการท�างานที่แตกต่างออกไป 
รวมถึงเป็นตัวผลักดันให้การท�างานประสบความส�าเร็จและก้าวหน้า เช่น Essential Innovation Skills, Powerful Communication, 
Leadership Skill การพัฒนาบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นต้น  

ระดับที่ 5 “Special Training” เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อเพิ่มทักษะและความช�านาญในการท�างานเฉพาะด้านให้มีความ
โดดเด่น เช่น IOT (Internet of thing), BIM, Green Building และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
เป็นต้น 
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ระดับที่ 5 Special Training
 ส�าหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในระดับผู้จัดการโครงการ หรือผู้อ�านวยการโครงการ เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อเพิ่ม
ทักษะและความช�านาญในการท�างาน 

5.1 หลักสูตร “IOT (Internet of thing)” เน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น Smart Building  Motion Sensor  และรายงานสภาพอุณหภูมิภายใน-ภายนอกอาคาร เป็นต้น

5.2 หลักสูตร “BIM MODEL START UP” เน้นสามารถใช้งานโปรแกรมในการสร้างแบบจ�าลองให้เห็นมิติ และมุมมองของงานก่อสร้างมากขึ้น รวม
ถึงการ Combine Shop Drawing และ As Built Drawing ด้วยเครื่องมือและค�าสั่งของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้ง
ช่วงก่อสร้างและการใช้งาน

5.3 หลักสูตร “พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เน้นเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างให้มีกรอบการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง และด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญ

 อย่างไรก็ตามในปี 2561 นั้น นอกจากการจัดอบรมข้างต้น บริษัทฯ โดย PPS Training Center ยังได้จัดอบรมให้กับองค์กรภายนอก ได้แก่ บริษัท 
อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หลักสูตร การจัดการและติดตามงานก่อสร้าง และ จัดอบรม Public Training ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเจ้าของ
โครงการ และลูกค้าภายนอก คือ หลักสูตร การบริหารสัญญาก่อสร้าง FIDIC และ หลักสูตร พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอีก
พิธีการที่ทางบริษัทฯได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา คือ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

ระดับที่ 1 Basic Training 
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ก�าหนด
ขึ้น เพื่อให้วิศวกรและสถาปนิกยึดถือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเป็นแนวทาง
เดียวกัน และให้การประกอบวิชาชีพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตาม
หลักปฏิบัติ และสื่อสารให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ ได้ทราบและเข้าใจในการ
ท�างาน การด�าเนินงานของบริษัทฯ หลักสูตรที่จัดอบรม ได้แก่

1.1 หลักสูตร “จริยธรรม จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพวิศวกรรม” 
เน้นเรื่องข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ 
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ต้อง
ปฏิบัติตาม และข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และ
คู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นหลักส�าคัญ และส่งเสริมหลัก 
ธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชั่น ความโปร่งใสในการท�างาน 
ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจ 
ธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

1.2 หลักสูตร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เน้นบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
แนวทางการปฏิบัติงานให้ตรงตามนโยบายก�ากับการดูแล
กิจการที่ดี ในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย 
รวมถึงการปฏิบัติที่ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ระดับที่ 2 Intermediate Training 
  ส�าหรับพนักงานระดับกลางที่มีความรู้พื้นฐานในการท�างานระดับ
หนึ่ง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการท�างานด้านวิชาชีพ ได้แก่ 

2.1 หลักสูตร “แนวทางการเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธา” 
ส�าหรับผู้จัดการโครงการ และวิศวกร ซึ่งหลักสูตรนี้เป็น
หลักสูตรที่แนะแนวทางการขอรับใบอนุญาต การสอบ
สัมภาษณ์ และการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ สามัญ
วิศวกร เพื่อให้สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรมในขอบเขตที่กว้างขึ้น

2.2 หลักสูตร “แนวทางการค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง” 
เน้นการค�านวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด

2.3 หลักสูตร “IQA ระบบคุณภาพ ISO:2015” เน้นหลักการ
ตรวจประเมินคุณภาพให้ตรงตาม ISO 9001:2015 เพื่อ
ให้ในไซต์งานมีมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย

2.4 หลักสูตร “Onsite Training” เพื่อให้เข้าใจในเรื่องงาน
ก่อสร้างของแต่ละโครงการที่มีจุดเด่น และลักษณะพิเศษ
ในการควบคุมงานที่แตกต่าง เช่น โครงการไทยรัฐ อาคาร 
17 และโรงจักร โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 
2 โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
โครงการไอคอนสยาม เป็นต้น 

ระดับที่ 3 Advance Training 
 ส�าหรับพนักงานระดับอาวุโสหรือผู้จัดการโครงการขึ้นไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ได้แก่

3.1 “การบริหารสัญญาก่อสร้าง FIDIC” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เรื่องสัญญางานก่อสร้างระดับสากล  ข้อควรระวังในสัญญา  
รวมถึงการลดปัญหาการเคลมที่อาจจะเกิดในไซต์งาน

3.2 หลักสูตร “วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project” 
เน้นเรื่องการวางแผนการท�างานในโครงการก่อสร้างด้วย
โปรแกรม  Microsoft Project  รวมถึงการประเมินระยะ
เวลาที่โครงการ ท�าให้สามารถติดตามงาน และส่งมอบงาน
ได้ตรงเวลา และ ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงานได้ 

3.3 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” เน้นเรื่องการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบของความ
เสี่ยง เพื่อหากลยุทธ์ในการจัดการควบคุมความเสี่ยงและ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กร

ระดับที่ 4 Continuous Training 
  ส�าหรับพนักงานทุกระดับ โดยเป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเชิง Soft 
Skill เพื่อเพิ่มทักษะในการท�างานที่แตกต่างออกไป และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และแนวคิดต่างๆมาประยุกต์ให้เข้ากับการ
ท�างาน ได้แก่

4.1 หลักสูตร “Essential Innovation Skills” เน้นเรื่องการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อสามารถน�าไปใช้ในการท�างานและการ
ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.2 หลักสูตร “Powerful Communication” เน้นเข้าใจ
วิธีคิดและแนวทางในการสื่อสารในฐานะผู้น�าทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ หรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

4.3 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” เน้นเรื่องอิริยาบถที่สง่า
งามในการบริหารงาน และบุคลิกาภาพที่ดูน่าเชื่อถือแสดง
ให้เห็นถึงภาวะผู้น�า 

4.4 หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เน้นเข้าใจวิธีคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการเพื่อความยั่งยืน เช่น 
โครงการ CSR ต่างๆ เป็นต้น

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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การควบคุมภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน    
ได้อนุมัติแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2561 โดยมีความเห็นว่าผลการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นที่น่าพึง
พอใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม 

1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนา
1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภาย

ใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
1.5 องค์กรก�าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

2.1 องค์กรก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
3.3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก�าหนดไว้นั้นสามารถน�าไปสู่

การปฏิบัติได้

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

4.1 องค์กรจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้
4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ�าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายใน

สามารถด�าเนินไปได้ตามที่วางไว้
4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม 

5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตาม

ความเหมาะสม

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง  “บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ�ากัด”  ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในส�าหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส  รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามค�าแนะน�าของผู้ตรวจสอบภายใน โดยบริษัท 
เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวภัชรธิดา จูระมงคล และ นายวินัย หวังสงวนกิจ  เป็นผู้ดูแลการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องใดๆในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระส�าคัญ

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายใน  โดยได้มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ วนานุกูล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ ท�าหน้าที่ประสานงานและก�ากับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ�ากัด ทั้งนี้ส�านักงานตรวจสอบ
ภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ก�ากับดูแล แนะน�า สอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะ
ระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาท�าหน้าที่ร่วมก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรประจ�าปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือด�าเนินการใดๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

บจก. พีพีเอส วันเวิร์ค  
(PPSOW)

ทุนจดทะเบียน  
3.00 ล้านบาท

ธุรกิจ
ให้บริการออกแบบ 
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
ส�ารวจปริมาณงานและราคา (QS) 
Building Information Modeling 
(BIM)

ENSEMBLE EQUITY 
PTE.LTD.

ทุนจดทะเบียน  
500,000 ดอลล่าสิงคโปร์
จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์

ธุรกิจ  
PROVISION OF PROJECT 
MANAGEMENT AND ENGINEER-
ING CONSULTING SERVICES & 
PRODUCTS

กิจการร่วมค้า พีพีคิว  
(PPQ)

ทุนกิจการร่วมค้า   
3.30 ล้านบาท

ธุรกิจ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ส�านักงานศาลฎีกาโครงการ
ส�านักงานศาลฎีกา

บริษัทในกลุ่ม                     โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

บจก. สะพัฒน์ โปรเจค  
(SPP)

ทุนจดทะเบียน 
1.00 ล้านบาท

ธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

บจก. สวอน แอนด์  
แมคลาเรน (ประเทศไทย) 
(SWAN)

ทุนจดทะเบียน 
7.00 ล้านบาท

ธุรกิจ
ให้บริการออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน 

บจก. พีพีเอส อินโนเวชั่น  
(PPSI)

ทุนจดทะเบียน 
5.00 ล้านบาท

ธุรกิจ
ให้บริการด้านมีเดีย และ
คอนเทนต์ เขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง 
APPLICATION  
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน  
อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ

บจก. โปรฟิน กรุ๊ป

ทุนจดทะเบียน 
 20.00 ล้านบาท

ธุรกิจ
ICO PORTAL พัฒนาซอฟแวร์
ส�าหรับการลงทุน

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

99.99% 90% 80% 60% 90% 33.33%35%

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน 
FACILITY MANAGEMENT

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
กับงานด้านการเงิน

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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142 143รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน   
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2561

บุคคล/ นิติบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

 งบแสดงฐานะการเงิน 
ยอดคงเหลือ (บาท)

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผล
 ณ 31 ธ.ค.

2561 
 ณ 31 ธ.ค. 

2560 
 ณ 31 ธ.ค.

2561 
 ณ 31 ธ.ค. 

2560 

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

บริษัทเช่าพื้นที่ อาคารพงศ์ธีรธร 
ชั้น 4 เป็นห้องอบรม และ  
เช่าชั้น 1 ขยายพิ้นที่ท�างาน

 18,575  11,627  951,118  874,375 ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัทเคยใช้บริการ (สมาคมวสท.) แต่มีความ
สะดวกกว่า สถานที่ตั้ง อยู่ใกล้กับบริษัท

บริษัทวางเงินประกันความ เสียหายการเช่าตามสัญญา  120,000  120,000 

2.  กิจการ่วมค้า พี พี คิว บริษัทเป็นหุ้นส่วนร่วมค้า  
มีสัดส่วนร่วมค้า ร้อยละ 80

บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  6,536,881  9,794,316  6,102,370  6,907,241 บริษัทท�าบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการศาลฎีกา 
ร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย  ค่าบริการค�านวณตามราคาขาย

บริษัทเรียกเก็บรายได้ ค่าล่วงเวลา  -    13,500  120,000 เรียกเก็บอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บกับ ผู้รับเหมา

บริษัทให้เช่าอาคารส�านักงาน  4,000  -    24,000  24,000 บริษัทให้ใช้ที่ตั้งบริษัทเป็นที่อยู่สถานประกอบการ

บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป  38,800  18,400  232,800  220,800 ใช้พนักงานของบริษัท  ค�านวณราคาจากเงินดือนและปริมาณงานที่ท�าของ
พนักงาน ปรับเพิ่มปีละ 5 %

3.  บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน 
    (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทร่วม - บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 51 บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป  275,000  168,250  773,250  1,704,375 ใช้พนักงานของบริษัท  ค�านวณราคาจากเงินดือนและปริมาณงานที่ท�าของ
พนักงาน ปรับเพิ่มปีละ 5 %

บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  120,000  60,000  480,000  660,000 บริษัทท�าบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการ Lesso Mall



ข้อพิพาททางกฎหมาย

 ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงเกินกว่า 5% ของส่วนผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดผลใน
ทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

การออกหลักทรัพย์อื่น
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) รุ่น
ที่ 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) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ
เดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “จ�านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ”

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 10 มิถุนายน 2559

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 
2561)

วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก : 31 ธันวาคม 2559 (ในกรณีที่วันก�าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท�าการให้เลื่อนวันก�าหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าว เป็นวันท�าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�าหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)

วันหมดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 9 ธันวาคม 2561

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 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�าหนดให้ตรงกับวันที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 6 
เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 9 ธันวาคม 2561 (ในกรณีที่วันก�าหนดการใช้สิทธิตรง
กับวันหยุดท�าการ ให้เลื่อนวันก�าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท�าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�าหนดการ
ใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)

ตลาดรองของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด  
จากการใช้สิทธิ

: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หมายเหตุ  :  ก�าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 7 ธันวาคม 2561
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

 บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปีของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ มีความสมเหตุสมผล และ
ระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ตลอดจนการก�าหนดนโยบาย การจัดให้มีระบบงาน รวมถึง
การตรวจติดตามก�ากับดูแลและพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว
กับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดัง
กล่าวได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจ�าป ี

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายประสงค์ ธาราไชย)
ประธานกรรมการ

(นายธัช ธงภักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งรวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้
คณะกรรมการบริษัททราบ 

 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2561 โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน และนโยบายการบัญชัที่ใช้ เพื่อความ
มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯได้จัดท�าตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูก
ต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงินอย่างอิสระตามที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น  

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ ร่วมกับส�านักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส  โดยได้ก�ากับดูแล แนะน�า และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2561 ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ ใน
การป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญเกี่ยว
กับการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆดังกล่าว รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก 

4. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการคัดเลือกและแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี 2561 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถและทีมงานของผู้สอบ
บัญชีในส�านักงานสอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพบปะหารือกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุก
ไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่ส�าคัญ 

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการการบริหารความเสี่ยง อันเกิด
จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�าเสนอให้พิจารณาทุกไตรมาส ทั้งในด้านโครงสร้าง, นโยบาย, แผนงาน, และแผน
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งได้มีการติดตามผลความคืบหน้าและการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย 

6. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจ�าทุกไตรมาส 

7. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารงานตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเชื่อมั่นแก ่
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และ
พนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

8. การต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความส�าคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯได้รับอนุมัติการต่ออายุการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ของบริษัทฯอย่างใกล้ชิดในปี 2561 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing) ผ่านทางเว็บไซต์  
www.pps.co.th/whistleblow

 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

(นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

148 149



รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ในการก�าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
รวมถึงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดแก่ คณะ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเกณฑ์การประเมินผลงานประจ�าปีตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน 
โดยมีนาย คเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ ด�ารงต�าแหน่งประธานฯ  นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ และ นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ 
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยได้ปฏิบัติภารกิจ สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

1. พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีก�าหนดพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายประสงค์ ธาราไชย และนายธัช ธงภักดิ์ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง และน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาเสนอเพิ่มจ�านวนกรรมการบริษัทอีก 1 ต�าแหน่ง โดยด�าเนินการสรรหาตามนโยบายบริษัท  ซึ่งได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
ครบถ้วน ตามกฎบัตรฯ, กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ค�านึง
ถึงบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  มีภาวะผู้น�า มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ และน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาอนุมัต ิ

3. ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 
ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

4. พิจารณาก�าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาอนุมัติ  

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ มีการ
เทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ 

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรของคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายบริษัทและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นายคเชนทร์ เบญจกุล
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการ
ประชุมรวม 2 ครั้ง และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรและนโยบายต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเห็น
ให้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็น
ประจ�าทุกปี พร้อมทั้งให้มีการสื่อสารนโยบาย
ดังกล่าวและจรรยาบรรณของพนักงานให้
พนักงานทั้งองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม  

2. พิจารณาทบทวนแผนแม่บท (Roadmap 
2561-2565) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคมได้ทบทวนการจัดท�าแผนแม่บท 
(Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น
ในช่วง ปี 2561-2565 ดังกล่าว โดยให้แต่ละ
ฝ่ายมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและสนับสนุน
การด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ
ยั่งยืน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่ามี
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 2 ประเด็น
ใหญ่ๆ คือ 
(1) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ
ความเสี่ยงจากการควบคุมด้านสิ่ง
แวดล้อม 

(2) ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น เพื่อความ
โปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้คณะ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับ
ผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณา
เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ที่เหมาะสมและวิเคราะห์ประเด็น
ความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ 
เพื่อจัดท�าแผนลดความเสี่ยงที่เหมาะ
สมกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดดัง
กล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน 
เพื่อด�าเนินการตามแผนงานที่วางไว้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

4. พิจารณากระบวนการรับข้อร้องเรียน  
และขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบข้อร้อง
เรียนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพและปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกๆ ระดับอย่างเท่าเทียม และยังเปิดโอกาส
ให้สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูก
กดขี่ข่มเหง ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้ง
เบาะแสการพบเห็นการกระท�าที่ผิดกฏหมาย 
แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะผ่านช่อง
ทางการร้องเรียนของบริษัทฯ ตามแนวทาง 
Whistleblower Policy ซึ่งเป็นนโยบาย
คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ทางเวป
ไซต์ whistleblow@pps.co.th ซึ่งตลอด
ปี 2561 บริษัทฯ ยังไม่มีข้อร้องเรียนตาม 
Whistleblower System แต่อย่างใด

 จากการด�าเนินงานทั้งหมด บริษัทฯ 
เห็นว่า จะมีส่วนช่วยก�าหนดแนวทางในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในอนาคต

 
 
 
 

 
(นายพงศ์ธร  ธาราไชย)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบการท�างาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 มีจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอีก 6 ท่าน 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งหน้าที่
และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบ
สารสนเทศ (IT) ตามกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน

 โดยในปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน มีการประชุมมากกว่า 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนการด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคุณภาพ ได้ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลปัญหาในส่วนต่างๆ ขององค์กร เพื่อสนองตอบหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาระบบการท�างานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้ 

(1) พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร โดยเพิ่มให้มีการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อวางแผนนโยบายการท�างาน และก�าหนดเป้าหมายของความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร

(2) พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ได้ปรับปรุงแก้ไข
และจัดท�าเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการท�างานของบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพและกายภาพ โดย
ให้สอดคล้องกับการท�างานทั้งในส่วนส�านักงานใหญ่และหน่วยงาน ที่ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ คู่มือคุณภาพและ
เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ 

(3) พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)  คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน 
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี รวมทั้งการ
บ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน โดยบุคลากรทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมกัน 

(4) พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ (IT)  คณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน ได้ปรับปรุงวิธีการ
ท�างานในรูปแบบที่เป็นระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ Application ที่จะสามารถน�ามาใช้งานร่วมกันทั้งองค์กรได้อย่างเหมาะสม

 จากแผนการด�าเนินงานดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจน มั่นคง และเพิ่มการท�างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการท�างาน

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งในปีนี้ด้วยความมุ่งมั่นสู่
ความเป็นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายธุรกิจมากขึ้น เพื่อความก้าวหน้าและเจริญเติบโตของบริษัทฯ
อย่างยั่งยืน  ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรต่างๆ ท�าให้บริษัทฯ ต้องตระหนักเป็นอย่างมากกับสภาวการณ์
ต่างๆที่จะต้องประสบ รวมถึงการแข่งขันของธุรกิจที่เข้มข้นมากขึ้นที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักส�าคัญ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการช่วยส่งเสริม สร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ทั้ง ลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น    
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ   โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตาม ก�ากับดูแล ก�าหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการด�าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และก�าหนดให้การ
บริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ส�าคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ให้มีการป้องกันไม่
ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยมีวาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

1. น�าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI 
ประจ�าปี 2561 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการน�าเสนอ
แผนการบริหารความเสี่ยงและ KPI ส�าหรับ
การปฏิบัติงานในปี 2561 ต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

2. ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการป้องกันความ
เสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาหัวข้อปัจจัย
ความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่อาจมี
เพิ่มขึ้นตามการด�าเนินการธุรกิจในปีนี้ อัน
อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ มากขึ้น จัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง 
แนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก
ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความ
เสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วม
กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในทุกไตรมาส เพื่อ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็น
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่
วางไว้

4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อม บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมอบหมาย
ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดท�าการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อป้องกันและ

ลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผลลบ
ต่อภาพลักษณ์และการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ อีกทั้งในด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการ ก็ได้ก�าหนดให้
ต้องท�าการประเมินความเสี่ยงด้วย

5. การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดให้ทุก
ฝ่ายของบริษัทฯ จัดท�าการประเมินความ
เสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น เพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุง
มาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯ ได้ร่วม
ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต

 จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีการติดตามผลส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยง   เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ    อันจะส่งผลให้การด�าเนิน
งานบรรลุวัตถุประสงค์   น�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

(นายประวัติ  กิติพงศ์ไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
และของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเจค แพ
ลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการ
ด�าเนินงานรวม และผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

 โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8. ซึ่งกล่าวถึงการขอใช้สิทธิหักค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างและการ
ปรับประมาณการเพิ่มลดของงานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 การรับรู้รายได้จากสัญญารับจ้างตามขั้นความส�าเร็จของงาน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.1 เกี่ยวกับนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการ ซึ่งมีสัญญาการให้บริการบางสัญญาต้องรับรู้รายได้ตาม
ขั้นความส�าเร็จของงานโดยค�านวณตามสัดส่วนของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันที่ในรายงานทางการเงิน เปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมดของ
สัญญา ซึ่งความถูกต้องแม่นย�าครบถ้วนของประมาณการต้นทุนทั้งหมดของสัญญาขึ้นอยู่กับ การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาปัจจัยและตัวแปร
ต่างๆหลายประการ เช่น ความล่าช้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง การขยายหรือการลดขอบเขตงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ความ
ถูกต้องแม่นย�าของประมาณการต้นทุนที่ต้องท�าต่อจนงานแล้วเสร็จตามสัญญาจะส่งผลกระทบต่อความถูกต้องแม่นย�าของการรับรู้รายได้ตามขั้นความส�าเร็จของ
งาน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้พิจารณาเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญารับจ้างตามขั้นความส�าเร็จของงานโดย
• ท�าความเข้าใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับงานตามสัญญารับจ้างที่ต้องรับรู้รายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงาน และการจัด

ท�าประมาณการต้นทุนทั้งหมดของสัญญารับจ้าง
• สอบถามฝ่ายบริหารถึงเหตุผลและข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการจัดท�าประมาณการต้นทุน และการเสนอราคาประมูล ในทุกประเด็นที่ข้าพเจ้าให้ความ

สนใจอันเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน
• เลือกตัวอย่างสัญญารับจ้างที่ท�าขึ้นในระหว่างปี ท�าความเข้าใจและพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการ

ประมาณการหนี้สิน (ถ้ามี)
• ทดสอบระบบการควบคุมที่ส�าคัญเกี่ยวกับการรับงาน และการจัดท�าประมาณการต้นทุนทั้งหมดตามสัญญา
• เปรียบเทียบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนที่ได้ประมาณไว้ ติดตามสาเหตุเพื่อพิจารณาผลกระทบต่อต้นทุนที่ต้องท�าต่อจนครบตามสัญญา รวมถึงเพื่อ

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

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัด
แย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระ
ส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึก
รายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในซึ่งมีผลกระทบต่อการสอบบัญชีเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�า
โดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อ
แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ
ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้
มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

(นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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งบการเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 62,677,800 50,731,099 56,178,208 39,827,909

     เงินลงทุนช่ัวคราว 7 94,772,574 154,273,676 94,772,574 154,273,676

     ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 169,006,365 133,249,504 164,850,923 126,939,732

     งานระหว่างให้บริการตามสัญญา 9 7,154,575 11,694,154 7,154,575 11,694,154

     เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 10 0 0 3,940,000 5,700,000

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 333,611,314 349,948,433 326,896,280 338,435,471

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 0 0 6,678,211 12,280,447

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 1,467,644 4,596,930 1,666,666 3,749,980

     เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 13 6,059,951 5,155,624 2,640,000 2,640,000

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

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 18,511,615 10,040,578 16,864,570 8,533,490

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 16 7,140,135 5,180,435 8,788,107 6,767,269

     เงินฝากประจ้าธนาคารท่ีมีภาระค้้าประกัน 17 9,082,525 9,005,084 6,022,494 5,969,169

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 6,182,600 5,054,247 10,934,222 8,507,902

     เงินประกันผลงาน 14,306,214 9,366,811 14,306,214 9,366,811

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

            ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 8,451,498 6,972,439 7,264,435 5,186,248

            เงินมัดจ้า - เงินประกัน 1,152,644 365,044 1,098,560 314,960

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72,814,826 56,197,192 76,723,479 63,776,276

รวมสินทรัพย์ 406,426,140 406,145,625 403,619,759 402,211,747

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หน้ีสินหมุนเวียน

     เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20 49,606,673 43,148,203 49,710,184 42,149,259

     หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีครบก้าหนดช้าระใน 1 ปี 21 1,574,193 0 1,574,193 0

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0 1,276,668 0 1,276,668

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 51,180,866 44,424,871 51,284,377 43,425,927

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

     หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 21 5,464,197 0 5,464,197 0

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส้าหรับผลประโยชน์

          พนักงาน 28.2 28,251,511 28,570,182 27,717,757 28,322,935

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 33,715,708 28,570,182 33,181,954 28,322,935

     รวมหน้ีสิน 84,896,574 72,995,053 84,466,331 71,748,862

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

              หุ้นสามัญ 863,999,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    22 215,999,890 215,999,890 215,999,890 215,999,890

          ทุนท่ีช้าระแล้ว

              หุ้นสามัญ 741,824,619 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    22 185,456,155 185,456,155

              หุ้นสามัญ 859,855,142 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท    214,963,786 214,963,786

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 73,365,095 63,568,563 73,365,095 63,568,563

     เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ 23.3 0 18,634,924 0 18,634,924

     ก้าไรสะสม

          จัดสรรแล้ว 24 8,018,000 7,650,000 8,018,000 7,650,000

          ยังไม่ได้จัดสรร 23,108,997 54,448,166 20,354,153 51,633,001

     องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,559,931 2,897,722 2,452,394 3,520,242

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 321,015,809 332,655,530 319,153,428 330,462,885

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ้านาจควบคุม 513,757 495,042 0 0

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 321,529,566 333,150,572 319,153,428 330,462,885

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 406,426,140 406,145,625 403,619,759 402,211,747

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการบริการ 378,503,456 388,950,630 364,049,824 364,422,952

ต้นทุนจากการบริการ (291,740,726) (255,412,454) (279,130,458) (236,662,200)

ก าไรข้ันต้น 86,762,730 133,538,176 84,919,366 127,760,752

รายได้อ่ืน

ดอกเบ้ียรับ 1,027,626 977,948 1,082,010 1,056,923

รายได้อ่ืน 7,559,313 6,105,409 11,092,241 6,802,675

รวมรายได้อ่ืน 8,586,939 7,083,357 12,174,251 7,859,598

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 95,349,669 140,621,533 97,093,617 135,620,350

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (78,513,761) (78,684,947) (79,420,899) (74,133,628)

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 0 0 (6,704,716) (3,600,000)

ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน (692,981) (108,930) (600,260) (108,930)

หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 0 382,556

โอนกลับค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (หน้ีสงสัยจะสูญ) - ลูกหน้ีการค้า (1,568,300) 2,958,688 (1,543,300) 3,107,576

โอนกลับค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (หน้ีสงสัยจะสูญ) 

       - มูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ (526,908) 0 242,997 0

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน (2,788,189) 2,849,758 (8,605,279) (218,798)

ต้นทุนทางการเงิน (178,086) (1,469) (178,086) (1,469)

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (2,591,625) 2,297,513 0 0

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 11,278,008 67,082,388 8,889,353 61,266,455

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18 (3,832,135) (12,520,185) (1,546,942) (11,874,000)

ก าไรส าหรับปี 7,445,873 54,562,203 7,342,411 49,392,455

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  (1,067,848) 2,216,985 (1,067,848) 2,216,985

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (269,943) (216,195) 0 0

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,337,791) 2,000,790 (1,067,848) 2,216,985

รายการท่ีไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ 1,630,547 0 1,775,425 0

รายการท่ีไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 18 , 28.2 1,630,547 0 1,775,425 0

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 292,756 2,000,790 707,577 2,216,985

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 7,738,629 56,562,993 8,049,988 51,609,440

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 7,418,256 55,168,037 7,342,411 49,392,455

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 27,617 (605,834) 0 0

รวม 7,445,873 54,562,203 7,342,411 49,392,455

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 7,719,724 57,168,827 8,049,988 51,609,440

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 18,905 (605,834) 0 0

รวม 7,738,629 56,562,993 8,049,988 51,609,440

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน - ส่วนของท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 26.1 0.009 0.082 0.009 0.073

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 806,330,213 675,111,740 806,330,213 675,111,740

ก าไรต่อหุ้นปรับลด - ส่วนของท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 26.2 0.009 0.069 0.008 0.061

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 864,130,455 804,578,240 864,130,455 804,578,240

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

     ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 11,278,008 67,082,388 8,889,353 61,266,455

     รำยกำรปรับกระทบก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ

          (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

รำยได้เงินปันผล (849,870) (876,990) (3,699,680) (876,990)

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนช่ัวครำว (1,846,951) (2,584,609) (1,846,951) (2,584,609)

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม (110,000) 0 (110,000) 0 

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรโครงกำร 3,153,960 0 3,153,960 0 

(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน 0 (9,207) 0 (9,207)

ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ทรัพย์สิน 692,981 11,430 600,260 11,430 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 0 1,102,480 0 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0 5,602,236 3,600,000 

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)

     - ลูกหน้ีกำรค้ำ 1,568,300 (2,958,688) 1,543,300 (3,107,576)

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)

     - มูลค่ำงำนเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ 526,908 0 (242,997) 0 

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)

     - เงินให้กู้ยืมกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 0 (382,556)

ค่ำเส่ือมรำคำทรัพย์สิน 2,768,409 1,421,725 2,343,674 1,053,416 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,297,307 585,505 1,529,895 727,249 

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยตัดจ่ำย 1,546,406 220,834 625,102 0 

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 3,547,097 3,970,277 3,431,035 3,897,995 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ีย 178,086 1,469 178,086 1,469 

ส่วนแบ่ง(ก ำไร)ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

        และกิจกำรร่วมค้ำ 2,591,625 (2,297,513) 0 0 

     ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 26,342,266 64,566,621 23,099,753 63,597,076

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

2561 2560 2561 2560

     สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (38,611,919) (34,395,714) (38,623,844) (36,896,678)

งำนระหว่ำงให้บริกำรตำมสัญญำ 4,539,579 (11,694,154) 4,539,579 (11,694,154)

เงินประกันผลงำน (4,939,403) 5,182,166 (4,939,403) 5,182,166 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (787,600) 8,612 (783,600) 8,612 

     สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (39,799,343) (40,899,090) (39,807,268) (43,400,054)

     หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,857,210 (4,065,285) 3,959,665 (4,523,915)

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ

     ผลประโยชน์พนักงำน (1,816,932) (956,782) (1,816,932) (956,782)

     หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,040,278 (5,022,067) 2,142,733 (5,480,697)

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน (12,416,799) 18,645,464 (14,564,782) 14,716,325 

จ่ำยดอกเบ้ีย (178,086) (1,469) (178,086) (1,469)

จ่ำยภำษีเงินได้ (11,921,965) (15,367,466) (10,638,130) (14,227,734)

เงินสดรับภำษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำย 2,508,017 0 2,508,017 0 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (22,008,833) 3,276,529 (22,872,981) 487,122 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรับจำกเงินปันผล 849,870 876,990 3,699,680 876,990 

เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนช่ัวครำว (203,129,357) (195,450,657) (203,129,357) (195,450,657)

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนช่ัวครำว 263,902,450 111,220,489 263,902,450 111,220,489 

เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0 0 (600,000)

เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,666,666) (1,300,000) (1,666,666) (1,300,000)

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,410,000 0 1,410,000 0 

เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยืมกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 2,400,000 4,300,000 

เงินสดจ่ำยเงินให้กู้ยืมกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 (640,000) 0 

เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค้ ำประกัน (77,441) 35,195,803 (53,325) 35,219,728 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 0 14,000 0 14,000 

เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (2,948,057) (2,097,137) (2,383,365) (1,469,325)

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,606,078) (2,364,517) (3,807,083) (2,566,714)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 54,734,721 (53,905,029) 59,732,334 (49,755,489)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ำยหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1,149,609) 0 (1,149,609) 0 

เงินสดรับค่ำหุ้นในบริษัทย่อยจำกส่วนของ

        ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 0 400,000 0 0 

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง

        สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 20,669,239 62,039,242 20,669,239 62,039,242 

เงินสดจ่ำยเงินปันผล (40,028,874) (2,832,703) (40,028,684) (2,832,703)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (20,509,244) 59,606,539 (20,509,054) 59,206,539 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 12,216,644 8,978,039 16,350,299 9,938,172 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (269,943) (216,195) 0 0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 11,946,701 8,761,844 16,350,299 9,938,172 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 50,731,099 41,969,255 39,827,909 29,889,737 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 62,677,800 50,731,099 56,178,208 39,827,909 

กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม  ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ  31.1

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561

166



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี

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

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2560)  ก ำไรต่อหุ้น

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

              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

กำรโอน

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดังต่อไปน้ี 

· หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 4.3.1 และข้อ 7 เงินลงทุนเผ่ือขำยและกองทุนเปิด

· หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 34 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีได้ใช้ในระหว่ำงปี

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบังคับส ำหรับงบกำรเงินท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 

2561 ตำมรำยละเอียดข้ำงล่ำงน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 

     และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และ

กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 29 

     (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

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 ผลประโยชน์ของพนักงาน

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

ในระหว่ำงปี บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึง

แนวปฏิบัติทำงบัญชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพ ตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นมำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว

ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ   โดย

ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำ และค ำศัพท์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน  กำร

น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท

และบริษัทย่อย 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)

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 - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องอย่ำง

     เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด ำเนินงำน

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่ำ

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได้ - กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร

หรือของผู้ถือหุ้น

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รำยได้ - รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริกำรโฆษณำ

ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

   มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี  11 (ปรับปรุง 2560) สัญญำก่อสร้ำง

   มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี  18 (ปรับปรุง 2560) รำยได้

   กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

       ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

   กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

       ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

   กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

      ฉบับท่ี  18  (ปรับปรุง 2560) กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

   กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี รำยได้-รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกับ

      ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) บริกำรโฆษณำ

              ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัท  และบริษัทย่อย  ได้ประเมินแล้วพบว่ำไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนำคตท่ีกล่ำวข้ำงต้น

2.4.2.2  มีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563

              ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

   มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

   กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

      หน่วยงำนต่ำงประเทศ

   กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย    โดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 

ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร   (Business   Model)   หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณ

กำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน  และหลักกำรเก่ียวกับ

กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติทำง

กำรบัญชีบำงฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัท  และบริษัทย่อย อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินของมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนำคตท่ีกล่ำวข้ำงต้น

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนำคต

ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้มีกำรปรับปรุงในสำระส ำคัญและประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกรำคม  2562 และ 2563  ซ่ึงมีรำยละเอียดดังน้ี

               2.4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงในสำระส ำคัญ มีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะ

เวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2562 ดังน้ี

1)  มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561)  เร่ืองเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ โดยอธิบำยให้

     ชัดเจนว่ำกิจกำรท่ีเลือกวิธีกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน

     ก ำไรหรือขำดทุน (ซ่ึงถือโดยกิจกำรหรือถือโดยทำงอ้อมผ่ำนกิจกำรซ่ึงเป็นกิจกำรร่วมลงทุน   กองทุนรวม   

กองทรัสต์  หรือกิจกำรท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน  รวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบกำรลงทุน)  โดยกิจกำร

     ต้องเลือกวิธีกำรน้ีในแต่ละบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำ ณ วันท่ีเร่ิมรับรู้รำยกำรคร้ังแรกของบริษัทร่วมและ

     กำรร่วมค้ำ นอกจำกน้ีได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนถึงกำรพิจำรณำเก่ียวกับกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัท

     ร่วมและกำรร่วมค้ำ

2)  มำตรฐำนกำรบัญชี  ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง  อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  โดยอธิบำยให้

     ชัดเจนเก่ียวกับกำรโอนอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนไปบัญชีอ่ืนๆ    หรือโอนจำกบัญชีอ่ืนๆ   มำเป็น

     อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนเฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์น้ัน

           ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัท  และบริษัทย่อย  ได้ประเมินแล้วพบว่ำไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงิน

     ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนำคตท่ีกล่ำวข้ำงต้น

2.4.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกฉบับใหม่ 

2.4.2.1  มีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2562 

              มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ ก ำหนดหลักกำรส ำหรับกำร

รำยงำนข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงิน  เก่ียวกับ  ลักษณะ  จ ำนวนเงิน  จังหวะเวลำ  และควำมไม่แน่นอน

ของรำยได้  และกระแสเงินสดจำกสัญญำของกิจกำรท่ีท ำกับลูกค้ำ   โดยกิจกำรรับรู้รำยได้เพ่ือแสดงกำรส่งมอบ

สินค้ำหรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกค้ำ ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำร

แลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรน้ันๆกิจกำรต้องถือปฏิบัติตำมหลักกำรรับรู้รำยได้ 5 ข้ันตอน  และรวมถึงกำรใช้

ดุลยพินิจท่ีส ำคัญในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละข้ันตอน

              มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับท่ี 15  เร่ือง  รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ  ใช้แทนมำตรฐำนกำร

บัญชี  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ดังน้ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              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)  หัก

ด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)  

4.7 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ  และแสดงด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงินรวม

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก

การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์หรือท้ังสองอย่าง  ซ่ึงแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

              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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

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

4.15 ประมาณการทางบัญชี

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันท่ี

ในงบแสดงฐานะการเงิน  ได้แก่   หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน    เป็นมูลค่าท่ีประมาณการโดยผู้เช่ียวชาญตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้บริหารให้การรับรองการประมาณการในเร่ืองน้ีค่อนข้างมีความไม่แน่นอน   อันเน่ืองมาจาก

ลักษณะของโครงการท่ีมีระยะเวลายาว  ตามหมายเหตุข้อ 4.16.3  การประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ  ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละ

ส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ

ค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะตัดจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานดังน้ี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3-10  ปี

4.12 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวน

เท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน  ณ วันท่ีเร่ิมต้นของสัญญา  ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาจะถูก

บันทึกตามงวดต่างๆ  ตลอดอายุสัญญาตามยอดคงเหลือของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

4.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

รายจ่ายเก่ียวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

4.13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีต้องจ่ายในแต่ละงวด  เป็นค่าใช้จ่ายท้ังหมดในงวดน้ัน  และ

ค านวณภาษีเงินได้ตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

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

5.1 สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ

ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อย    ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

5.2 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี

ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี    ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย   โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต  อายุของหน้ีท่ีคงค้างและ

สภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ัน

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

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

บริษัท  และบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากเลิกจ้างเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตาม

กฎหมายแรงงานไทยมูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดย

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit 

Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคตท่ีบริษัทก าหนดข้ึนอย่างเหมาะสม  สมมติฐานท่ีใช้ใน

การประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจ าปี    ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน

พนักงาน    และอัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน  การเปล่ียนแปลงในอัตราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใช้

จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี  บริษัท ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม   ซ่ึงสะท้อน

ถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีควรน ามาใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายให้

กับพนักงาน     ในการประเมินอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม   บริษัท และบริษัทย่อยจะพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของพันธ

บัตรรัฐบาล   ซ่ึงจ่ายในสกุลเงินท่ีได้รับประโยชน์

เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ฉบับใหม่  ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจ้าง   ส าหรับลูกจ้างท่ีท างานติดต่อกันครบ  20  ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ

ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย 400 วัน   อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ดังกล่าวอยู่

ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังน้ันบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงานฉบับใหม่ เม่ือมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

7. เงินลงทุนช่ัวคราว

งบการเงินรวมและ

2561 2560

กองทุนเปิด-ตลาดเงิน 35,506,964 81,200,072 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผ่ือขาย 37,009,367 9,426,791 

หุ้นกู้อนุพันธ์ระยะส้ัน 19,190,750 19,562,320 

บวก ก าไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 3,065,493 4,400,303 

สุทธิ 94,772,574 114,589,486 

ต๋ัวแลกเงิน 0 40,000,000 

หัก ดอกเบ้ียรอรับรู้ 0 (315,810)

สุทธิ 0 39,684,190 

รวม 94,772,574 154,273,676 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทท าสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่ง และ 1 แห่ง ตามล าดับ ซ้ือขายหุ้นกู้ท่ีมี

อนุพันธ์แฝงระยะส้ันซ่ึงเปล่ียนมือไม่ได้       และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับราคายุติธรรมเงินลงทุนหุ้นสามัญ - หลักทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาด มูลค่าเงินลงทุน จ านวน  19.19  ล้านบาท  และ จ านวน 19.56  ล้านบาท ตามล าดับ  อัตราผลตอบแทนสูงสุด

ร้อยละ 8.8850 ต่อปี และร้อยละ 8.9740 ต่อปี ตามล าดับ  มีระยะเวลาใช้สิทธ์ิ  178-180  วัน และ 91 วัน ตามล าดับ ครบก าหนด

ภายในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 และวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตามล าดับ เม่ือครบก าหนดไถ่ถอน หากมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน

หุ้นสามัญ - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   มีราคาสูงกว่าราคาใช้สิทธ์ิ  บริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินพร้อมผล

ตอบแทนตามสัญญา   แต่หากราคายุติธรรมเงินลงทุนหุ้นสามัญ  -  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดต่ ากว่าราคาใช้สิทธ์ิ 

บริษัทจะได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามจ านวน และเงินสด (หุ้นและเงินสดส่วนเกินเพ่ือการช าระราคา บวกเงินชดเชย

คุ้มครองเงินต้น(ถ้ามี))

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ราคายุติธรรมของเงินลงทุนหุ้นสามัญ -  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   มีราคาสูงกว่า

ราคาใช้สิทธ์ิ จ านวน 1 สัญญา และมีราคาต่ ากว่าราคาใช้สิทธ์ิ จ านวน 1 สัญญา  ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะส้ัน  

ณ วันส้ินงวด  จึงมีราคาเท่ากับ  19.02 ล้านบาท ซ่ึงค านวณจากราคาทุนบวกอัตราผลตอบแทนข้างต้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  ราคายุติธรรมของเงินลงทุนหุ้นสามัญ - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   มีราคาสูงกว่า

ราคาใช้สิทธ์ิ  ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะส้ัน  ณ วันส้ินงวด  จึงมีราคาเท่ากับ  19.79  ล้านบาท  ซ่ึงค านวณจาก

ราคาทุนบวกอัตราผลตอบแทนข้างต้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5.3 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยจะต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย    เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว

ได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่น้ันจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

5.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์   และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่าย

บริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน

5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน  ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควร

รับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด  โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐาน

ต่าง ๆ ในการประมาณการ  เช่น  อัตราคิดลด  อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  อัตรามรณะและอัตราการเปล่ียนแปลงใน

จ านวนพนักงาน เป็นต้น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2561 2560 2561 2560

เงินสด 3,929,060 3,946,924 215,000 120,000 

เงินฝากกระแสรายวัน 346,609 2,101,563 27,258 30,000 

เงินฝากออมทรัพย์ 55,197,787 44,682,612 52,731,606 39,677,909 

เช็ครับระหว่างทาง 3,204,344 0 3,204,344 0 

รวม 62,677,800 50,731,099 56,178,208 39,827,909 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ยอดลูกหน้ีการค้าแยกตามอายุหน้ีท่ีค้างช าระได้ดังน้ี

2561 2560 2561 2560

ในก าหนด 35,334,328 41,245,118 34,514,355 40,753,038 

อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 37,412,908 22,770,349 37,661,566 22,489,349 

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 2,953,458 989,600 911,715 989,600 

อายุระหว่าง 181 - 365 วัน 29,750 372,012 55,537 378,900 

เกินกว่า 365 วัน 1,813,200 1,348,200 1,788,200 1,348,200 

รวม 77,543,644 66,725,279 74,931,373 65,959,087 

เม่ือวันท่ี  10  มกราคม  2562    บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญางานให้บริการท่ีปรึกษาของบริษัทแห่งหน่ึงท่ีบริษัท

รับงานเป็นท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง     ซ่ึงคู่สัญญาท่ีเป็นผู้ว่าจ้างขอใช้สิทธิหักค่าจ้างจากการท่ีบริษัทไม่ได้ปฏิบัติงานตาม

สัญญา เป็นจ านวนเงินรวม  8.33  ล้านบาท  และบริษัทคาดว่าจะถูกหักเงินเพ่ิมเติมอีกประมาณ  19.40  ล้านบาท  ซ่ึงเกณฑ์ใน

การหักค่าจ้างน้ัน    บริษัทได้มีการท าหนังสือโต้แย้งและอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ว่าจ้าง   นอกจากน้ันงานท่ีปรึกษาดังกล่าวยังเกิด

ความล่าช้าในการก่อสร้างซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้างซ่ึงความล่าช้าเกิดข้ึนจากหลายปัจจัย อันอาจ

เกิดข้ึนจากผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง  ท าให้ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการเกินกว่าท่ีก าหนดในสัญญา  ดังน้ันฝ่ายบริหาร

ของบริษัทจึงได้พิจารณาขบวนการรับรู้รายได้ใหม่โดยน าปัจจัยเก่ียวกับการขอใช้สิทธิในการหักค่าจ้าง  และผลกระทบจากงาน

ล่าช้า ท าให้บริษัทต้องมีการประมาณการต้นทุนและรายได้จากการเพ่ิมลดงานมาใช้ประกอบในการรับรู้รายได้ โดยใช้ประมาณ

การอย่างดีท่ีสุด  ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ว่าจ้างและปรึกษาฝ่ายกฎหมายถึงแนวทางโต้แย้งกับผู้ว่าจ้างต่อไป

9. งานระหว่างให้บริการตามสัญญา

งานระหว่างให้บริการตามสัญญา  เป็นต้นทุนส าหรับการจัดหาสินทรัพย์และบริการต่าง ๆ  ท่ีนอกเหนือจากการบริหาร

โครงการและการควบคุมงานก่อสร้าง   เช่น   การสร้างอาคารส านักงาน  การจัดท าห้องประชุม   การจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ส านักงานให้ครบตามสัญญาในส่วนท่ียังไม่ส่งมอบงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

8.1  ลูกหน้ีการค้า

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 30.1.1 3,311,600 62,400 5,188,778 521,917 

บริษัทอ่ืน ๆ 74,232,044 66,662,879 69,742,595 65,437,170 

รวมลูกหน้ีการค้า 77,543,644 66,725,279 74,931,373 65,959,087 

(หัก)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีการค้าบริษัทอ่ืน (3,058,664) (1,425,088) (3,033,664) (1,425,088)

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 74,484,980 65,300,191 71,897,709 64,533,999 

8.2  มูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 30.1.2 3,345,281 9,791,916 3,345,281 9,791,916 

บริษัทอ่ืน ๆ 90,492,295 58,418,640 87,050,486 51,953,036 

รวมมูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ 93,837,576 68,210,556 90,395,767 61,744,952 

(หัก)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,252,750) (2,841,236) (1,111,224) (1,419,497)

รวมมูลค่างานเสร็จท่ียังไม่

     เรียกเก็บ - สุทธิ 90,584,826 65,369,320 89,284,543 60,325,455 

8.3  ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

รายได้ค้างรับ 9,842 6,357 6,355 6,357 

เงินส ารองจ่าย 2,144,512 1,357,500 942,330 1,428,252 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 897,000 549,642 352,158 347,705 

เงินมัดจ า - เงินประกัน 0 2,500 0 2,500 

ลูกหน้ีอ่ืน 885,205 663,994 1,020,328 295,464 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,936,559 2,579,993 2,321,171 2,080,278 

8.4  เงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการขาย

ราคาทุน 12 0 0 2,449,980 0 

(หัก) ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน 0 0 (1,102,480) 0 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

     รอการขาย - สุทธิ 0 0 1,347,500 0 

รวมลูกหน้ีการค้าและ

    ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 169,006,365 133,249,504 164,850,923 126,939,732 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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           หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (บาท)

อัตราการถือหุ้นร้อยละ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ำกัด 99.99        99.99        0 0 3,453,720 3,453,720 

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ำกัด 89.99        89.99        0 0 4,499,990 4,499,990 

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ำกัด 60.00        60.00        0 0 600,000 600,000 

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. 90.00        90.00        0 0 11,680,447 11,680,447 

รวม 0 0 20,234,157 20,234,157 

(หัก) ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ำกัด 0 0 (3,453,720) (3,453,720)

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ำกัด 0 0 (4,499,990) (4,499,990)

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. 0 0 (5,602,236) 0 

รวม 0 0 (13,555,946) (7,953,710)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 0 0 6,678,211 12,280,447 

งบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ของ ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. ท่ีน ำมำจัดท ำงบกำรเงินรวม

ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนแล้ว

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560   บริษัทได้ประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ ำนวน 13.56 ล้ำนบำท 

และจ ำนวน 7.95 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยประมำณจำกมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิท่ีบริษัทย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันส้ินงวด

เม่ือวันท่ี  9  พฤศจิกำยน  2561  ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2561  ของบริษัทย่อย อนุมัติให้เปล่ียนช่ือจำกเดิม บริษัท พีพีเอส 

ดีไซน  จ ำกัด  เป็นช่ือ  บริษัท  พีพีเอส  วันเวิร์ค  จ ำกัด  เน่ืองจำกมีกำรร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่  บริษัทย่อยได้เปล่ียนช่ือกับ กระทรวง

พำณิชย์  เม่ือวันท่ี  20  พฤศจิกำยน  2561  บริษัทได้ขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำวแล้วจ ำนวนร้อยละ  49  ในเดือนมกรำคม  2562 

คงเหลือเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 51

เม่ือวันท่ี  25  กันยำยน  2561  ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2561  ของบริษัทย่อย อนุมัติให้เปล่ียนช่ือจำกเดิม บริษัท  พีพีเอส 

อินฟอร์เมช่ัน  คอนซัลแทนท์  จ ำกัด  เป็นช่ือ  บริษัท  พีพีเอส  อินโนเวช่ัน  จ ำกัด   เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจ บริษัทย่อยได้เปล่ียนช่ือกับ

กระทรวงพำณิชย์ เม่ือวันท่ี 8 ตุลำคม 2561

เม่ือวันท่ี   10  สิงหำคม  2560    ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  คร้ังท่ี  3/2560    อนุมัติให้ลงทุนเพ่ือจัดต้ังบริษัทย่อยเพ่ือท ำธุรกิจ

ให้บริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำน  ด้ำนกำรเป็นท่ีปรึกษำอำคำรประหยัดพลังงำน   อำคำรเขียว  อำคำรเพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน  บริษัทย่อยได้

จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ เม่ือวันท่ี  18 ตุลำคม 2560  ในนำมบริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ำกัด

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

10. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 30.1.5 0 0 3,300,000 5,700,000 

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 9,500,000 9,500,000

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 640,000 0

รวม 0 0 13,440,000 15,200,000 

(หัก) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 (9,500,000) (9,500,000)

รวม 0 0 (9,500,000) (9,500,000)

เงินให้กู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 0 0 3,940,000 5,700,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัท ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย 3 แห่ง และ 2 แห่ง ตามล าดับ  เป็นต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

จ านวน 13.44 ล้านบาท  และจ านวน 15.20 ล้านบาท  ตามล าดับ  ครบก าหนดช าระเม่ือทวงถาม  อัตราดอกเบ้ียผันแปรตามอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าประเภท 12 เดือนของธนาคารทหารไทย ในระหว่างปีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์

ค้ าประกัน

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2561  และ 2560  บริษัท ได้ประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียว

ข้องกัน  จ านวน 9.50 ล้านบาท  โดยประมาณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีบริษัทย่อยคงเหลืออยู่ ณ วันส้ินงวด

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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           หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

งบการเงินรวม (บาท)

อัตราการถือหุ้นร้อยละ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

     กิจกำรร่วมค้ำ พีพีคิว 80 80 6,059,951 5,155,624 2,640,000 2,640,000 

เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 6,059,951 5,155,624 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

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกัน ซ่ึงบริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสียโดยแสดง

ตำมสัดส่วน

(หน่วย : บำท)

2561 2560

อัตรำส่วนควำมเป็นเจ้ำของ (ร้อยละ) 80 80 

สินทรัพย์หมุนเวียน 14,266,918 16,109,879 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,443,599 2,444,073 

หน้ีสินหมุนเวียน 10,650,565 13,398,327 

รำยได้จำกกำรบริกำร 8,993,851 12,399,533 

ต้นทุนจำกกำรบริกำร 7,592,475 10,398,946 

รำยได้อ่ืน 22,835 12,085 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร 293,672 276,004 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 226,212 347,381 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561 2560

รำคำทุน - ท่ีดิน 1,031,800 1,031,800 

(หัก)   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (571,800) (571,800)

รวมอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 460,000 460,000 

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

           หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินรวม (บาท)

อัตราการถือหุ้นร้อยละ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลำเรน

(ประเทศไทย) จ ำกัด 35 51 0 4,596,930 2,449,980 3,749,980 

บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ ำกัด 33 0 1,467,644 0 1,666,666 0 

รวม 1,467,644 4,596,930 4,116,646 3,749,980 

(หัก) ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลำเรน

(ประเทศไทย) จ ำกัด 0 0 (1,102,480) 0 

รวม 0 0 (1,102,480) 0 

สุทธิ 1,467,644 4,596,930 3,014,166 3,749,980 

(หัก)  จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอกำรขำย

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลำเรน

(ประเทศไทย) จ ำกัด 0 0 (1,347,500) 0 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 1,467,644 4,596,930 1,666,666 3,749,980 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี   1/2562   เม่ือวันท่ี  21  มกรำคม  2562  มีมติขำยเงินลงทุนในบริษัท  สวอน

แอนด์  แมคคลำเรน (ประเทศไทย)  จ ำกัด  มูลค่ำเงินลงทุน  2.45  ล้ำนบำท ในรำคำ  1.35  ล้ำนบำท  ซ่ึงได้รับกำรตอบรับจำกผู้ซ้ือแล้ว 

เม่ือวันท่ี 30 มกรำคม 2562  บริษัท จึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่ำวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอกำรขำย

เม่ือวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 มีมติขำยเงินลงทุนในบริษัท สวอน แอนด์ แมคคลำเรน 

(ประเทศไทย) จ ำกัด  ในสัดส่วนร้อยละ 16.00 คิดเป็นจ ำนวนเงิน  1.41  ล้ำนบำท บริษัทได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นดังกล่ำวเม่ือวันท่ี 23 กรกฎำคม

2561

เม่ือวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 มีมติให้บริษัท  ด ำเนินกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท

โปรฟิน กรุ๊ป จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33  โดยได้มีกำรจ่ำยช ำระค่ำหุ้นสำมัญแล้ว เม่ือวันท่ี 23 เมษำยน 2561 จ ำนวน 1.66 ล้ำนบำท

ตำมกำรเรียกช ำระร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

งบกำรเงินส ำหรับระยะเวลำ ต้ังแต่วันท่ี 23 เมษำยน 2561 ถึงวันท่ี  31 ธันวำคม  2561 ของ บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ ำกัด ท่ีน ำมำจัดท ำ

งบกำรเงินรวมได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนแล้ว โดยรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุน จ ำนวน 0.20 ล้ำนบำท

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

17. เงินฝากประจ้าธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกัน

2561 2560 2561 2560

เงินฝากประจ้าธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกัน 9,082,525 9,005,084 6,022,494 5,969,169 

รวม 9,082,525 9,005,084 6,022,494 5,969,169 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  และ 2560  บริษัทน้าเงินฝากประจ้าค ้าประกันวงเงินซื อสินค้า - บัตรน ้ามัน  จ้านวน  1  ล้านบาท  และ

ค ้าประกันวงเงินหนังสือค ้าประกันสัญญางาน  จ้านวน  3.77  ล้านบาท  ตามหมายเหตุ 32.1  และ 32.4  ตามล้าดับ  และบริษัทย่อยน้าเงิน

ฝากประจ้าค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จ้านวน  3.00  ล้านบาท  ตามหมายเหตุ  19

18. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี 

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือหนี สงสัยจะสูญ - ลูกหนี การค้า 308,660 0 308,660 0

ค่าเผ่ือหนี สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืม

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0 1,900,000 1,900,000

ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน 3,273 3,273 2,934,958 1,594,015

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 114,360 114,360 114,360 114,360

ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนส้าหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 5,623,614 5,701,674 5,543,551 5,664,587

ประมาณการขาดทุนโครงการ 630,792 0 630,792 0

ประมาณการหนี สินเงินรับประกันผลงาน 115,000 115,000 115,000 115,000

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6,795,699 5,934,307 11,547,321 9,387,962

หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก้าไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ นจากเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (613,099) (880,060) (613,099) (880,060)

รวมหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (613,099) (880,060) (613,099) (880,060)

รวม 6,182,600 5,054,247 10,934,222 8,507,902

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

รายการกระทบยอดจ้านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก้าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช้  ส้าหรับปี สิ นสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี 

2561 2560 2561 2560

ก้าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 11,278,008 67,082,388 8,889,353 61,266,455

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก้าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

คูณอัตราภาษี 2,255,602 13,416,478 1,777,871 12,253,291

ผลกระทบทางภาษีส้าหรับ :

รายได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษี (169,974) (175,398) (460,636) (175,398)

รายจ่ายท่ีไม่สามารถน้ามาหักภาษีได้ 968,207 820,218 614,043 729,711

จ้านวนภาษีของผลขาดทุนท่ีไม่รับรู้เป็น

    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 279,984 (853,838) 0 0

ผลแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้ท่ีไม่เท่ากัน

    ของกลุ่มบริษัท 343,495 304,119 0 0

ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอตัดจากส่วนแบ่ง

    ก้าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 518,325 (459,503) 0 0

อ่ืนๆ (363,504) (531,891) (384,336) (933,604)

รวม 1,576,533 (896,293) (230,929) (379,291)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก้าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 3,832,135 12,520,185 1,546,942 11,874,000

อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง 33.98% 18.66% 17.40% 19.38%

19. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  จ้านวน 8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ จ้านวน 5 ล้านบาท)  ค ้าประกันโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินฝากประจ้าธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกัน ตามหมายเหตุ   15

และ 17 ตามล้าดับ

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส้าหรับปี  สิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี 

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,111,816 12,994,270 4,150,157 12,980,732

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด

ผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ

   ผลแตกต่างช่ัวคราว (1,279,681) (474,085) (2,603,215) (1,106,732)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก้าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 3,832,135 12,520,185 1,546,942 11,874,000

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับ

ก้าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนักงานท่ีก้าหนดไว้ 418,289 0 443,856 0

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับผลก้าไรขาดทุน

        จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (266,961) 554,246 (266,961) 554,246

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 151,328 554,246 176,895 554,246 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

หนี สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี ยจ่ายในอนาคต มีดังนี  

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561 2560

หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,038,390 0 

หัก หนี สินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีครบก้าหนดช้าระ

          ใน 1 ปี (1,574,193) 0 

หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 5,464,197 0 

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 การเพ่ิมขึ นของทุนเรือนหุ้น สรุปได้ดังนี 

ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช้าระแล้ว

จ้านวนหุ้น จ้านวนเงิน(บาท) จ้านวนหุ้น จ้านวนเงิน(บาท)

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 863,999,561 215,999,890 741,824,619 185,456,155

ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ PPS-W1 0 0 118,030,523 29,507,631

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 863,999,561 215,999,890 859,855,142 214,963,786

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

20. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอ่ืน

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

20.1 เจ้าหนี การค้า

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน    30.1.8 0 0 1,379,102 4,343,276 

บริษัทอ่ืน ๆ 8,848,192 6,237,231 8,076,592 2,091,032 

รวมเจ้าหนี การค้า 8,848,192 6,237,231 9,455,694 6,434,308 

20.2 เจ้าหนี หมุนเวียนอ่ืน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน    30.1.9 18,575 11,627 2,528,405 301,627 

บริษัทอ่ืน ๆ 14,731,455 12,486,912 12,330,712 11,505,316 

ต๋ัวเงินจ่าย 3,542,739 4,031,464 3,485,141 3,985,500 

เงินรับล่วงหน้า 13,929,855 15,412,635 13,657,355 15,148,135 

ประมาณการหนี สินเงินประกันผลงาน 575,000 575,000 575,000 575,000 

ประมาณการขาดทุนโครงการ 3,153,960 0 3,153,960 0 

อ่ืน ๆ 4,806,897 4,393,334 4,523,917 4,199,373 

รวมเจ้าหนี หมุนเวียนอ่ืน 40,758,481 36,910,972 40,254,490 35,714,951 

รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอ่ืน 49,606,673 43,148,203 49,710,184 42,149,259 

21. หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561 2560

ยานพาหนะ 8,187,999 0 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,258,213) 0 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 6,929,786 0 

จ้านวนขั นต้่าท่ีต้องจ่ายส้าหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมี ดังนี 

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561 2560

ภายใน 1 ปี 1,770,000 0 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 5,310,000 0 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 442,500 0 

7,522,500 0 

หัก ดอกเบี ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (484,110) 0 

มูลค่าปัจจุบันของหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,038,390 0 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน  2561  บริษัทได้รับช าระเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท   จ านวน 

12.07 ล้านสิทธิ (14.48 ล้านหุ้น)  เป็นจ านวนเงิน  4.82 ล้านบาท  บริษัทแสดงเงินท่ีได้รับดังกล่าวเป็น  "เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

สามัญ"   และบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแล้วจากการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ 

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม  2561

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

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 3/2561 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

ก าไรสะสมปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน  8.12 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผล

ในวันท่ี 7 กันยายน 2561

25.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  1/2561  และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561  เม่ือวันท่ี  

23 กุมภาพันธ์  2561  และวันท่ี  25 เมษายน 2561 ตามล าดับ  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลา

บัญชีปี  2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 31.91 ล้านบาท  บริษัทจ่ายเงินปันผล

ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561

25.3 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  1/2560  และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560  เม่ือวันท่ี 

22 กุมภาพันธ์ 2560 และวันท่ี 27 เมษายน 2560 ตามล าดับ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชี

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

              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  2561 สรุปได้ดังน้ี

จ านวนหน่วย

ยอดคงเหลือ  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 101,793,911

ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (98,358,775)

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (3,435,136)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 0

23.3 เม่ือวันท่ี   9 ธันวาคม  2561    บริษัทได้รับช าระเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท   จ านวน 

39.66 ล้านสิทธิ (47.59 ล้านหุ้น) เป็นจ านวนเงิน 15.85 ล้านบาท และบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแล้วจากการใช้สิทธ์ิ 

ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์  เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

พนักงาน จ านวน 5.83 ล้านบาท และจ านวน 4.69 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 5.67 ล้านบาท

และจ านวน 4.51  ล้านบาท  ตามล าดับ)

28.2 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

2561 2560 2561 2560

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

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

ก าไรจากการประมาณตามหลักการ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รับรู้ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน (2,048,836) 0 (2,219,281) 0 

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 3,547,097 3,970,277 3,431,035 3,897,995 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,816,932) (956,782) (1,816,932) (956,782)

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์

พนักงานปลายงวด 28,251,511 28,570,182 27,717,757 28,322,935 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ียแสดงรวมในรายการต่อไปน้ี 

2561 2560 2561 2560

ต้นทุนบริการ 2,536,884 3,672,137 2,508,061 3,609,484 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,010,213 298,140 922,974 288,511 

รวม 3,547,097 3,970,277 3,431,035 3,897,995 

งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

26. ก าไรต่อหุ้น

26.1 ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นท่ีแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงค านวณโดยการหาร

ยอดก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดด้วยจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้วถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก

26.2 ก าไรต่อหุ้นปรับลด

ก าไรต่อหุ้นปรับลด  ค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญ

ท่ีบริษัทอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดท้ังส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ  

ก าไรต่อหุ้นปรับลด ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี

2561 2560 2561 2560

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 7,418,256 55,168,037 7,342,411 49,392,455

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก

       สมมุติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 864,130,455 804,578,240 864,130,455 804,578,240

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.009 0.069 0.008 0.061

27. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

27.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี

2561 ดังน้ี ค่าเบ้ียประชุมไม่เกิน 1 ล้านบาท และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ไม่เกิน 2 ล้านบาท

27.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารน้ีเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร 

และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  จ านวน 34.31 ล้านบาท  และจ านวน  28.64 ล้านบาท ตามล าดับ  

(งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 32.47 ล้านบาท  และจ านวน 27.02  ล้านบาท ตามล าดับ) 

28. ผลประโยชน์ของพนักงาน

28.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน

บริษัทและพนักงานร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และ

พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2542 มอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนน้ี  โดย

หักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหน่ึง    และบริษัทจ่ายสมทบส่วนหน่ึง    และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตาม

ระเบียบการท่ีก าหนด

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

30. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ล าดับ  บุคคลหรือกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

1 บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ำกัด บริษัทย่อย บริษัทให้เช่ำและบริกำรธุรกำรท่ัวไป ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

บริษัทรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำโครงกำร ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

บริษัทให้กู้ยืมระยะส้ัน ดอกเบ้ียผันแปรตำมอัตรำ

ดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ

12 เดือน ของธนำคำร

ทหำรไทย

บริษัทใช้บริกำร Brand Fee ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

2 บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน บริษัทย่อย บริษัทให้บริกำรธุรกำรท่ัวไป ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

        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 บริษัทใช้บริกำร Google App for ในรำคำตลำด

Business

บริษัทให้กู้ยืมระยะส้ัน ดอกเบ้ียผันแปรตำมอัตรำ

ดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ

12 เดือน ของธนำคำร

ทหำรไทย

5 บริษัท พงศ์ธีรธร จ ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้น บริษัทเช่ำห้องเพ่ืออบรมสัมมนำ ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

บริษัทเช่ำพ้ืนท่ีส ำนักงำน ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

6 กิจกำรร่วมค้ำ พีพีคิว กิจกำรร่วมค้ำ บริษัทรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำโครงกำร ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

บริษัทให้เช่ำและบริกำรธุรกำรท่ัวไป ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

7 บริษัท สวอน แอนด์ บริษัทร่วม บริษัทให้บริกำรธุรกำรท่ัวไป ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

     แมคคลำเรน บริษัทรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำโครงกำร ในรำคำตำมท่ีตกลงกัน 

     (ประเทศไทย) จ ำกัด

นโยบายราคา

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

2561 2560 2561 2560

สมมติฐานทางการเงิน (1,825,421) 0 (1,789,538) 0 

สมมติฐานประชากร (949,044) 0 (939,045) 0 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 725,629 0 509,302 0 

รวม (2,048,836) 0 (2,219,281) 0 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก)

2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด ร้อยละ 3.21 - 3.57 ร้อยละ 3.62 ร้อยละ 3.57 ร้อยละ 3.62

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 0.00-5.00 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 0.00-4.00 ร้อยละ 5.00

อัตรามรณะ อัตราตามอัตราตาราง อัตราตามอัตราตาราง อัตราตามอัตราตาราง อัตราตามอัตราตาราง

มรณะไทย ปี 2560 มรณะไทย ปี 2551 มรณะไทย ปี 2560 มรณะไทย ปี 2551

("TMO 2017") ("TMO 08") ("TMO 2017") ("TMO 08")

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16.3 บริษัท และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงานฉบับใหม่   เม่ือมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา   ซ่ึงอาจจะมีผลบังคับใช้ในปี  2562   เม่ือมีผลบังคับใช้บริษัท  และ

บริษัทย่อยคาดว่าจะมีการต้ังส ารองผลประโยชน์พนักงานท่ีจะต้องจ่ายเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 8.14 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ จ านวน 

7.97 ล้านบาท) 

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บริษัทแบ่งรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะด้วยรายการค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญ  ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2561 และ 2560

ดังต่อไปน้ี

2561 2560 2561 2560

เงินเดือนและค่าแรงและ

     ผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 258,504,798          236,535,794          250,366,236          227,276,468          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,065,716              2,007,230              3,873,569              1,780,665              

ค่าตอบแทนกรรมการ 495,000                2,000,000              495,000                2,000,000              

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2561

30.1.5 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 5,700,000 0 (2,400,000) 3,300,000

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 9,500,000 0 0 9,500,000

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 640,000 0 640,000

รวม 15,200,000 640,000 (2,400,000) 13,440,000

(หัก)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด (9,500,000) 0 0 (9,500,000)

รวม (9,500,000) 0 0 (9,500,000)

5,700,000 640,000 (2,400,000) 3,940,000

2561 2560 2561 2560

30.1.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 450,000 1,000,000

รวม 0 0 450,000 1,000,000

30.1.7 เงินประกันความเสียหาย

บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 120,000 120,000 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000 120,000 120,000

30.1.8 เจ้าหน้ีการค้า

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 0 0 180,250 13,443

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 180,000 150,000

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. 0 0 1,018,852 4,179,833

รวม 0 0 1,379,102 4,343,276

30.1.9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 308,000 290,000

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. 0 0 2,201,830 0

บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 18,575 11,627 18,575 11,627

รวม 18,575 11,627 2,528,405 301,627

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

30.1 รายการและจ านวนเงินด้านงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2561 และ 2560  กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ

บริษัทเป็นดังน้ี

2561 2560 2561 2560

30.1.1 ลูกหน้ีการค้า

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 0 0 523,374 459,517

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 1,353,804 0

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน

(ประเทศไทย) จ ากัด 120,000 60,000 120,000 60,000

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 3,191,600 2,400 3,191,600 2,400

รวม 3,311,600 62,400 5,188,778 521,917

30.1.2 มูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 3,345,281 9,791,916 3,345,281 9,791,916

รวม 3,345,281 9,791,916 3,345,281 9,791,916

30.1.3 ลูกหน้ีค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 0 0 251,423 26,000

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 20,000 19,000

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 187,061 20,000

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน

(ประเทศไทย) จ ากัด 275,000 168,250 275,000 168,250

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 42,800 18,400 42,800 18,400

รวม 317,800 186,650 776,284 251,650

30.1.4 เงินทดรองจ่าย

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 0 0 19,768 25,338

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 63,050 45,414

รวม 0 0 82,818 70,752

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2561 2560 2561 2560

30.2.5 ต้นทุนบริการ

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 0 0 2,744,698 94,100

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 2,160,000 1,800,000

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. 0 0 1,009,093 6,096,584

รวม 0 0 5,913,791 7,990,684

30.2.6 ค่าใช้จ่ายบริหาร 

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 3,820,436 3,574,838

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 403,777 0

ENSEMBLE EQUITY PTE., LTD. 0 0 3,617,758 0

บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 951,118 874,375 951,118 874,375

รวม 951,118 874,375 8,793,089 4,449,213

31. เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด

31.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายรวมถึง   เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท   ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืน 

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้

2561 2560 2561 2560

เงินสด 3,929,060 3,946,924 215,000 120,000 

เงินฝากกระแสรายวัน 346,609 2,101,563 27,258 30,000 

เงินฝากออมทรัพย์ 55,197,787 44,682,612 52,731,606 39,677,909 

เช็ครับระหว่างทาง 3,204,344 0 3,204,344 0 

รวม 62,677,800 50,731,099 56,178,208 39,827,909 

31.2 รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

31.2.1 ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2561  และ 2560  บริษัทและบริษัทย่อยซ้ือสินทรัพย์เป็นเงินเช่ือ จ านวน 0.10

ล้านบาท และจ านวน 0.04 ล้านบาท ตามล าดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.10  ล้านบาท และจ านวน  0.04 

ล้านบาท ตามล าดับ)

31.2.2 ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทและบริษัทย่อยซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเช่ือ จ านวน 

0.34 ล้านบาท  และจ านวน  0.59 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.34 ล้านบาท และจ านวน  0.74 

ล้านบาท ตามล าดับ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

30.2 รายการและจ านวนเงินด้านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2561 และ 2560  กับบุคคลและกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทเป็นดังน้ี

2561 2560 2561 2560

30.2.1 รายได้ค่าท่ีปรึกษา

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 0 0 18,734,714 6,844,458

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 1,292,638 0

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน

(ประเทศไทย) จ ากัด 480,000 660,000 480,000 660,000

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 6,102,370 6,907,241 6,102,370 6,907,241

รวม 6,582,370 7,567,241 26,609,722 14,411,699

30.2.2 รายได้ค่าล่วงเวลา 

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 0 0 1,265,158 1,763,145

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 61,166 0

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 13,500 120,000 13,500 120,000

รวม 13,500 120,000 1,339,824 1,883,145

30.2.3 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 0 0 570,000 472,000

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 240,000 228,000

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 264,000 66,000

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน

(ประเทศไทย) จ ากัด 773,250 1,704,375 773,250 1,704,375

กิจการร่วมค้า พีพีคิว 256,800 244,800 256,800 244,800

รวม 1,030,050 1,949,175 2,104,050 2,715,175

30.2.4 รายได้ดอกเบ้ียรับ

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 0 0 28,547 56,409

บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 0 0 61,750 61,750

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 0 0 935 0

รวม 0 0 91,232 118,159

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

34.3 ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบด้วย  เงินสด   เงินฝากธนาคาร   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ี

หมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย  เงินเบิกเกินบัญชี และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ี

หมุนเวียนอ่ืน

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณ

35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย   คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ

การด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  และ 2560   บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปได้ดังน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561 2560 2561 2560

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.26 0.22 0.26 0.22

36. เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน

ในวันท่ี  26  กุมภาพันธ์  2562  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  2562 

อนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2561 จากก าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ  0.02  บาท  เป็นจ านวนเงิน  16.72  ล้านบาท  โดยบริษัทได้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลบางส่วนไปแล้ว เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2561 จ านวน 8.12 ล้านบาท ดังน้ัน บริษัทฯ จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในคร้ังน้ีอีก หุ้นละ 0.01 บาท โดยบริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562

และก าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562

37. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงินรวม (บาท) 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

32. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

32.1 ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 และ 2560  บริษัทมีวงเงินการส่ังซ้ือสินค้า - บัตรน้ ามัน  จ านวน 1 ล้านบาท ค้ าประกันโดย

เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน ตามหมายเหตุ 17

32.2 ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2561  และ 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ดังน้ี

2561 2560 2561 2560

ไม่เกิน 1 ปี 2,986,006             3,551,462             2,794,048             3,359,504             

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,591,514             6,541,589             3,175,605             5,933,722             

รวม 6,577,520             10,093,051           5,969,653             9,293,226             

32.3 ณ  วันท่ี 31  ธันวาคม 2561  และ  2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายช าระค่าบริการตามสัญญาบริการ

จ านวน 24.54 ล้านบาท และจ านวน 55.64 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 23.54 ล้านบาท และจ านวน

43.86 ล้านบาท  ตามล าดับ)  

32.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนังสือประกันสัญญางาน จ านวน

47.33 ล้านบาท และจ านวน 40.80 ล้านบาท ค้ าประกันโดยเงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน ตามหมายเหตุ 17 และ

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์   ตามหมายเหตุ 15

33. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบกิจการให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับวิศวกรรม  งานออกแบบโครงการ  และคอนเทนต์เก่ียวกับงาน

เทคโนโลยี   และการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต   บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

จึงไม่มีข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผย  โดยมีผลประกอบการในต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของยอดรายได้

34. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน

34.1 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด  ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการท่ีปรับข้ึนลง

ตามอัตราตลาด และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

34.2 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติข้อก าหนดในสัญญาอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย     ฝ่ายบริหารมีการ

บริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวัง    โดยใช้นโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามส่วนงานท่ีท าเสร็จและเม่ือส่งมอบผลงาน  

ฝ่ายบริหารใช้นโยบายในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกค้า โดยการก าหนดวงเงินการให้สินเช่ือและต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามสัญญา

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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ข้อมูลสถิติการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

 งบการเงิน
 (ก)  ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการสอบบัญชี
 รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2559 – ปี 2561

งบตรวจสอบ : งวดบัญชีปี 2559  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
โดยนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงาน
คณะกรรมการ 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  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบตรวจสอบ : งวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
  โดยนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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ตารางสรุปฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงาน (งบการเงินรวม)

 
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 41.97 14.39% 50.73 12.49% 62.68 15.42%

เงินลงทุนชั่วคราว 64.05 21.96% 154.27 37.98% 94.77 23.32%

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 84.39 28.94% 130.67 32.17% 165.07 40.62%

ลูกหนี้การค้า 91.61 31.41% 134.93 33.22% 171.38 42.17%

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7.22) (2.48%) (4.26) (1.05%) (6.31) (1.55%)

ลูกหนี้อื่น 12.14 4.16% 2.59 0.64% 3.94 0.97%

งานระหว่างให้บริการตามสัญญา 0.00 0.00% 11.69 2.88% 7.15 1.76%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 202.55 69.45% 349.95 86.16% 333.61 82.09%

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 2.39 0.82% 4.60 1.13% 1.47 0.36%

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 3.77 1.29% 5.16 1.27% 6.06 1.49%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.46 0.16% 0.46 0.11% 0.46 0.11%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9.35 3.21% 10.04 2.47% 18.51 4.55%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.78 0.95% 5.18 1.28% 7.14 1.76%

เงินฝากประจ�าธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 44.20 15.16% 9.01 2.22% 9.08 2.23%

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5.13 1.76% 5.05 1.24% 6.18 1.52%

เงินประกันผลงาน 14.55 4.99% 9.37 2.31% 14.31 3.52%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6.46 2.22% 7.33 1.80% 9.60 2.36%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 89.09 30.55% 56.20 13.84% 72.81 17.91%

รวมสินทรัพย์ 291.64 100.00% 406.15 100.00% 406.42 100.00%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 46.58 15.97% 43.15 10.62% 49.61 12.21%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.57 0.39%

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 2.52 0.86% 1.27 0.31% 0.00 0.00%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 49.10 16.84% 44.42 10.94% 51.18 12.59

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5.46 1.34%

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 25.56 8.76% 28.57 7.03% 28.25 6.95%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.56 8.76% 28.57 7.03% 33.71 8.29%

รวมหนี้สิน 74.66 25.60% 72.99 17.97% 84.89 20.89%

ทุนจดทะเบียน 180.00 61.72%  216.00 53.18% 216.00 53.15%

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 120.00 41.15% 185.46 45.66% 214.96 52.89%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 48.31 16.56% 63.57 15.65% 73.37 18.05

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ 11.83 4.06% 18.63 4.59% 0.00 0.00%

ก�าไรสะสม     

จัดสรรแล้ว 5.15 1.77% 7.65 1.88% 8.02 1.97%

ยังไม่ได้จัดสรร 30.09 10.32% 54.45 13.41% 23.11 5.69%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือกุ้น 0.90 0.31% 2.90 0.71% 1.56 0.38%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 216.28 74.16% 332.66 81.91% 321.02 78.99%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.70 0.24% 0.50 0.12% 0.51 0.13%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 216.98 74.40% 333.16 82.03% 321.53 79.11%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 291.64 100.00% 406.15 100.00% 406.42 100.00%
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด
 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 41.58 67.08 11.28

รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 3.91 (2.52) 15.06

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 45.49 64.56 26.34

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (59.49) (34.40) (38.61)

งานระหว่างให้บริการตามสัญญา 0.00 (11.69) 4.54

เงินประกันผลงาน 3.82 5.18 (4.94)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.04 0.01 (0.79)

สินทรัพย์จากการด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (55.63) (40.90) (39.80)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 24.87 (4.07) 2.86

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (1.60) (0.95) (1.82)

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 23.27 (5.02) 1.04

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด�าเนินงาน 13.13 18.64 (12.42)

จ่ายดอกเบี้ย 0.00 0.00 (0.18)

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (8.13) (15.37) (11.92)

เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 2.85 0.00 2.51

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน 7.85 3.27 (22.01)

เงินสดรับจากเงินปันผล 1.59 0.88 0.85

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (139.29) (195.45) (203.12)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 162.25 111.22 263.90

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 (1.30) (1.67)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.00 0.00 1.41

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10.03 0.00 0.00

เงินสดรับจากการยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้น 1.96 0.00 0.00

เงินฝากประจ�ามีภาระค�้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (31.31) 35.20 (0.08)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 0.19 0.01 0.00

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1.19) (2.10) (2.95)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.74) (2.36) (3.61)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 7.49 (53.90) 54.73

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (0.06) 0.00 (1.14)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 11.83 62.04 20.67

เงินสดจ่ายปันผล (2.24) (2.83) (40.03)

เงินสดรับค่าหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนของได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 1.67 0.40 0.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 11.20 59.61 (20.50)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.40) (0.22) (0.27)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 26.14 8.76 11.95

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 15.83 41.97 50.73

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 41.97 50.73 62.68

 
สรุปรายการงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย และบริการ 306.92 100.00% 388.95 100.00% 378.50 100.00%

รายได้จากการบริการ 306.92 100.00% 388.95 100.00% 378.50 100.00%

ต้นทุนขายและบริการ 206.24 67.20% 255.41 65.67% 291.74 77.08%

ต้นทุนจากการบริการ 206.24 67.20% 255.41 65.67% 291.74 77.08%

ก�าไรขั้นต้น 100.68 32.80% 133.54 34.33% 86.76 22.92%

รายได้อื่น 12.17 3.97% 7.08 1.82% 8.59 2.27%

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 112.85 36.77% 140.62 36.15% 95.35 25.19%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 64.67 21.07% 78.78 20.25% 78.51 20.74%

ค่าใช้จ่ายอื่น 6.91 2.25% (2.95) -0.76% 2.79 0.74%

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 0.31 0.10% 2.29 0.59% (2.59) (0.68%)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 41.58 13.55% 67.08 17.25% 11.46 3.03%

ต้นทุนทางการเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.18 0.05%

ก�าไรก่อนภาษี 41.58 13.55% 67.08 17.25% 11.28 2.98%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 9.68 3.15% 12.52 3.22% 3.83 1.01%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 31.90 10.39% 54.56 14.03% 7.45 1.97%

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 0.77 0.25% 2.00 0.51% 0.29 0.08%

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 32.67 10.64% 56.56 14.54% 7.74 2.04%

การแบ่งปันก�าไรส�าหรับปี     

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 32.17 10.48% 55.17 14.18% 7.42 1.96%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (0.27) (0.09%) (0.61) (0.16%) 0.03 0.01%

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 32.94 10.73% 57.17 14.70% 7.72 2.04%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (0.27) (0.09%) (0.61) (0.16%) 0.02 0.01%

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

0.067  0.074  0.09

ราคาหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.25  0.25  0.25

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 480.00  741.83  859.86

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 293.45 100.00% 402.21 100.00% 403.62 100.00%

หนี้สินรวม 73.80 25.15% 71.75 17.84% 84.47 20.93%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 219.65 74.85% 330.46 82.16% 319.15 79.07%

รายได้รวม 293.98 100.00% 364.42 100.00% 376.22 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 32.87 11.18% 49.39 13.27% 7.34 1.95%

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.95 7.79 6.37

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.34 0.22 0.26

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 12.81% 14.20% 1.82%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 16.62% 17.96% 2.26%

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

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 11.50 100.00% 13.99 100.00% 8.26 100.00%

หนี้สินรวม 13.85 120.43% 10.85 77.56% 5.52 66.83%

ส่วนของผู้ถือหุ้น (2.35) (20.43%) 3.14 22.44% 2.75 33.29%

รายได้รวม 15.30 100.00% 29.99 100.00% 30.94 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 0.98 6.41% 5.49 18.31% 2.52 8.14%

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.54 0.86 0.63

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า (5.89) 3.46 2.01

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 10.10% 43.08% 22.65%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (34.51%) 1,389.87% 85.57%

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย
ตรวจสอบแล้ว

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)     

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.13 7.88 6.52

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.22 0.07 (0.46)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 4.81 3.43 2.47

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 75 105 146.00

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 6.06 5.69 6.29

ระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้า วัน 59 63 57.00

Cash cycle วัน 16 42 89.00

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร  (Profitability ratio)     

อัตราก�าไรขั้นต้น % 32.80% 34.33% 22.92%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 13.55% 17.25% 3.03%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร % 18.88% 4.87% (192.06%)

อัตราก�าไรสุทธิ % 10.08% 13.93% 1.92%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 16.50% 20.06% 2.27%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  (Efficiency ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 12.63% 15.81% 1.83%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 41.79% 78.71% 17.81%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.25 1.14 0.95

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio)     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.34 0.22 0.26

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 0.00 0.00 (100.00)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (cash basis) เท่า 1.86 0.45 (0.46)

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 90.68% 68.05% 239.89%

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 60.00% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 0.00 0.00% 0.78 100.00% 5.07 100.00%

หนี้สินรวม 0.00 0.00% 0.07 8.97% 3.49 68.84%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00 0.00% 0.71 91.03% 1.58 31.16%

รายได้รวม 0.00 0.00% 0.00 100.00% 7.52 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 0.00 0.00% 0.29 0.00% 0.87 11.57%

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.00 0.78 1.43

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.00 0.10 2.21

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.00% (37.18%) 29.74%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 0.00% (40.85%) 75.98%

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

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 8.87 100.00% 4.39 100.00% 4.12 100.00%

หนี้สินรวม 9.95 112.18% 10.10 230.07% 10.37 251.70%

ส่วนของผู้ถือหุ้น (1.08) (12.18%) (5.71) (130.07%) (6.25) (151.70%)

รายได้รวม 8.09 100.00% 9.86 100.00% 7.50 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 0.91 11.25% (4.63) (46.96%) (0.45) (6.00%)

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.72 0.21 0.25

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า (9.21) (1.77) (1.66)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 14.24% (69.83%) (10.58%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (25.71%) 136.38% 7.53%

ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. (บริษัทย่อยซ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 10.14 100.00% 10.47 100.00% 7.88 100.00%

หนี้สินรวม 0.19 1.87% 0.67 6.40% 1.13 14.34%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 9.95 98.13% 9.80 93.60% 6.75 85.66%

รายได้รวม 0.00 100.00% 6.02 100.00% 4.86 100.00%

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี (2.59) (100.00%) 0.07 1.16% (2.78) (57.20%)

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 53.37 15.49 6.93

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.02 0.07 0.17

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (25.54%) 0.68% (30.28%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (26.03%) 0.71% (33.60%)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2561
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ผลการด�าเนินงาน
(ก)  ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา 

 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานในปี 2561 บริษัทฯได้ด�าเนินงานตามเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจ การแสวงหาโอกาสในธุรกิจหลัก บริษัทย่อย และ
การเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขัน การต่อยอดทางธุรกิจ บริษัทฯได้ด�าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

• งานภายในประเทศ บริษัทยังคงเดินหน้าในงานเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการรับงานกับพันธมิตรคู่ค้าเดิมและพันธมิตรใหม่ ส่งผลให้มีการเติบโตในด้านราย
ได้ในภาคงานเอกชน  ส�าหรับการรับงานภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่ง  บริษัทได้รับผลกระทบจากโครงการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน
งาน รวมถึงการที่คู่สัญญาได้ออกหนังสือแจ้งขอใช้สิทธิหักค่าจ้างจากการที่บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้บริษัทฯต้องพิจารณาแนวทางการรับ
รู้รายได้และประมาณการต้นทุนโครงการใหม่ โดยน�าปัจจัยเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการหักค่าจ้างดังกล่าวและผลกระทบที่โครงการมีความล่าช้าในการ
ก่อสร้าง โดยใช้ประมาณการอย่างดีที่สุดที่จะสะท้อนถึงกรณีดังกล่าวอย่างระมัดระวัง  อย่างไรก็ตาม ในปี2561  บริษัทฯยังคงได้รับงานภาครัฐเพิ่มเติม
อีก 2 โครงการ 

• งานด้านการออกแบบ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด (PPSOW)  และบริษัทร่วม คือ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (SMT) มีหนึ่งโครงการที่รับงานออกแบบร่วมกันมาตั้งแต่ปลายปี 2559 นั้น ต้นปี 2561 บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด ได้หยุดการ
ท�างานร่วมกันในโครงการดังกล่าว ต่อมาในปลายปี 2561 ผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอชะลอโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี ถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็นผลให้
บริษัทร่วมได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของโครงการ และอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเรียกเก็บค่าบริการจากเนื้องานที่ได้ท�าเสร็จและส่งมอบแก ่
ผู้ว่าจ้างแล้ว

• งานด้านการสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัทฯยังคงด�าเนินงานผลักดัน สนับสนุน ทุ่มเททรัพยากรในการสร้างนวัตกรรม และ
การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันกับบริษัทย่อย คือบริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ�ากัด (PPSI) และ Ensemble Equity PTE. LTD. รวมถึงบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ คือ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด เตรียมร่วมลงทุนกับ One Works Asia PTE. LTD. เพื่อให้การมุ่งพัฒนาดังกล่าวเป็นการวางรากฐานให้
บริษัทฯมีความยั่งยืนในการท�าธุรกิจในระยะยาว และการสร้างโอกาส ในการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปเพื่อการเติบโตในรายได้ และที่ส�าคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของบริษัทฯ ในปี2561 บริษัทฯยังคงพยายามใน
การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสในรายได้ต่อไป

 ผลประกอบการในภาพรวม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้ลดลงจากปี 2560  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 319.10 ล้านบาท ในปี 
2559  396.03 ล้านบาท ในปี 2560  และ 387.09 ล้านบาทในปี 2561 ตามล�าดับ โดยในปี 2561 มีรายได้รวมลดลงจากปีก่อนจ�านวน 8.94 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.26 สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทได้พิจารณาขบวนการรับรู้รายได้ใหม่ จากการได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญางานให้บริการที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่งในงานภาครัฐที่คู่สัญญาขอใช้สิทธิหักค่าจ้างจากการที่บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติงานตามสัญญา บริษัทฯได้น�าปัจจัยเกี่ยวกับการ
ขอใช้สิทธิในการหักค่าจ้างดังกล่าว และผลกระทบที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้าในการก่อสร้างที่ส่งผลให้ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการเกินกว่าเวลาที่ก�าหนด
ในสัญญา บริษัทฯจึงได้ประมาณการต้นทุนและรายได้จากการประเมินสถานะงานมาใช้ประกอบการรับรู้รายได้ โดยใช้ประมาณการอย่างดีที่สุดที่สะท้อนกรณี
ดังกล่าว รวมถึงการได้รับผลกระทบจากการปรับประมาณการผลขาดทุนของสองโครงการที่ด�าเนินการอยู่ช่วงปลายงานและมีการขยายระยะเวลา อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับงานควบคุมงานก่อสร้างจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรับงานกับพันธมิตรคู่ค้าเดิมและพันธมิตร
ใหม่   รวมถึงมีการขยายการให้บริการด้านการส�ารวจปริมาณและราคา โดยมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้
เริ่มให้บริการด้านที่ปรึกษาอาคารประหยัดพลังงาน  ส�าหรับงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในปี 2561 นี้ บริษัทร่วมได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ว่าจ้างได้ขอ
ชะลอโครงการ และบริษัทร่วมยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองขอเรียกเก็บค่าบริการจากเนื้องานที่ได้ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างแล้ว  

 ส�าหรับก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2559 จ�านวน 32.18 ล้านบาท ในปี 2560 จ�านวน 55.17 ล้านบาท และในปี 2561 จ�านวน 
7.42 ล้านบาท ตามล�าดับ ผลจากภาพรวมของรายได้ในปี 2561 ซึ่งมีการปรับลดการรับรู้รายได้ดังกล่าว ท�าให้ก�าไรสุทธิของบริษัทฯลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

(ข) การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
 รายได้
 รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการค�าปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ 
มีนโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสัญญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความส�าเร็จของงาน (Percentage of 
completion method) เมื่อสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับขั้นความส�าเร็จของงาน ที่สอดคล้องกับการค�านวณอัตราส่วนของ
ต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงของงานที่เสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนบริการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจ�านวน
เงินที่ระบุไว้ในสัญญา

2.   สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทฯจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจ�านวนบุคลากรที่
เข้าไปปฏิบัติงานจริงโดยค�านวณจากอัตราค่าบริการวิชาชีพแต่ละต�าแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญา

 ส�าหรับรายได้บริการอื่นของบริษัทย่อย เช่น รายได้บริการอื่น รับรู้รายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้น รายได้งานออกแบบสถาปัตยกรรม รับรู้รายได้ของ
งานบริการที่อยู่ระหว่างออกแบบ ณ วันที่ในงบการเงิน โดยรับรู้ตามสัดส่วนของงานที่ท�าเสร็จ
 โดยในงวดบัญชีปี 2559-2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 319.10  ล้านบาท 396.03 ล้านบาท และ 387.09 ล้านบาท ตามล�าดับ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการบริการ 306.92 96.18% 388.95 98.21% 378.50 97.78%

รายได้อื่น 12.18 3.82% 7.08 1.79% 8.59 2.22%

รายได้รวม 319.10 100.00% 396.03 100.00% 387.09 100.00%

รายได้จากการบริการ
 งวดบัญชีปี 2559–2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 306.92 ล้านบาท 388.95   ล้านบาท และ 378.50 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ  ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 378.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นมูลค่า 10.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 ประกอบด้วย
รายได้จากการบริการควบคุมงานและบริหารโครงการ รายได้จากงานออกแบบสถาปัตยกรรม  และรายได้ธุรกิจสื่อดิจิตอลและมีเดีย

 โดยในปี 2561 รายได้จากการควบคุมงานและบริหารโครงการนั้น เป็นรายได้ที่ได้รับจากโครงการใหม่ที่เริ่มในปี  2561  จ�านวน 58 โครงการ คิดเป็น
รายได้ 88.25  ล้านบาท  รายได้จากโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนจ�านวน  54  โครงการ  คิดเป็นรายได้  290.25  ล้านบาท รายได้จากการบริการควบคุมงานและ
บริหารโครงการ ที่ลดลงจากปีก่อนนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการพิจารณาการรับรู้รายได้ใหม่จากการที่คู่สัญญาขอใช้สิทธิหักค่าจ้างจากการที่บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติ
ตามสัญญา ตามที่กล่าวไว้ในภาพรวมผลประกอบการข้างต้น ส�าหรับรายได้จากงานออกแบบสถาปัตยกรรมในปี2561 มีจ�านวน  1.07  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จ�านวน 11.97 ล้านบาท เนื่องจากในต้นปี 2561 บริษัทย่อยได้หยุดการท�างานในการรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมในโครงการขนาดใหญแห่งหนึ่งที่รับงานร่วม
กันกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง ส�าหรับ บริษัทย่อย บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ�ากัด มีรายได้จากการสนับสนุนรายการในธุรกิจสื่อดิจิตอลและงานมีเดีย 1.01  ล้าน
บาท และบริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด มีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน 7.11 ล้านบาท

 ในปี 2561 แม้ว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากงานโครงการภาครัฐแห่งหนึ่งอย่างมีสาระส�าคัญตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่บริษัทฯยังคงมีความเติบโต
ในการรับงานภาครัฐตามที่ได้วางเป้าหมายไว้เพิ่มขึ้น  

โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในงวด
และจ�านวนโครงการที่ให้บริการและรับรู้รายได้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2559–2561 ได้ดังนี้

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท จ�านวน
โครงการ

ล้านบาท จ�านวน
โครงการ

ล้านบาท จ�านวน
โครงการ

1.  รายได้จากโครงการต่อเนื่อง 175.45 46 296.5 60 290.25 54

2.  รายได้จากโครงการใหม่ 129.91 77 89.04 58 87.24 58

3  รายได้การจัดแสดง และสื่อ / มีเดีย 1.56 3.41 1.01

รวมรายได้จากการบริการ 306.92 123 388.95 118 378.50 112
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รายได้อื่น 
 
 รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีปี 2559-2561 บริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 12.18 ล้านบาท 7.08 ล้านบาท และ 8.59 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้รายได้อื่นในปี 2561 ประกอบไปด้วยรายการหลัก คือ 
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จ�านวน 1.03 ล้านบาท ก�าไรจากการขายหน่วยลงทุน จ�านวน 1.85 ล้านบาท เงินปันผลในหน่วยลงทุน 0.85 ล้านบาท และรายได้จาก
การให้บริการงานเลขานุการโครงการ 1.58 ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนจากการบริการ และก�าไรขั้นต้น 

 ต้นทุนจากการบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งเป็นผู้อ�านวย
การโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนตามจ�านวนพนักงานที่เข้าท�างานจริงแต่ละโครงการ 
ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของโครงการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น 
ส�าหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ในกรณีที่จ�าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก 
 ในงวดบัญชีปี 2559-2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 206.24 ล้านบาท 255.41 ล้านบาท และ 291.74 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  67.19 , 65.67 และ 77.08 ตามล�าดับ ของรายได้จากการบริการ  ต้นทุนบริการในปี 2561 เพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วนของรายได้
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย แต่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจากการพิจารณาขบวนการรับรู้รายได้ใหม่เป็นผลให้รายได้ถูกปรับลดลง 
ประกอบกับ ด้านต้นทุนนั้นบริษัทฯ รับรู้ประมาณการผลขาดทุนของอีกสองโครงการที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในช่วงปลายงาน  และ บริษัทฯมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาผู้
เชี่ยวชาญภายนอกตามลักษณะของงานที่เป็นลักษณะเฉพาะของโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตามการบริหารต้นทุนและทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯยังคง
รักษาระดับการเพิ่มขึ้นให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี2561มีการเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่หน่วยงาน และ การปรับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
 ในงวดบัญชีปี 2559-2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 100.69 ล้านบาท 133.54 ล้านบาท และ 86.76 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิด
เป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ  32.81 , 34.33 และ 22.92 ของรายได้บริการ ตามล�าดับ
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายส�านักงาน รวมถึงผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าพาหนะค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชีปี 
2559-2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 64.67 ล้านบาท และ 78.68 ล้านบาท ตามล�าดับ
 ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 78.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 14.01 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 21.66% 
ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดงานครบรอบ 30 ปี (PPS Corporate Event) จ�านวน 7.96 ล้านบาท  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานและค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ เพิ่มขึ้นจ�านวน 5.50 ล้านบาท 
 ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 78.51 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2560 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2561 มี
ค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 6.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Innocon Bangkok 2018 จ�านวน 1.04 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น 2.06 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องใช้ส�านักงาน การบันทึกรับรู้ยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน และการลงทุนในสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 5.64 ล้านบาท โดยมีจ�านวน 1.54 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าราย
หนึ่งที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทฯอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามกฎหมาย บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากมูลค่า
งานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ จ�านวน 0.95 ล้านบาท เนื่องจากการหยุดท�างานในโครงการออกแบบโครงการหนึ่งที่ท�างานร่วมกันกับบริษัทร่วม   บริษัทและบริษัท
ย่อยได้รับรู้ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินจ�านวน 0.70 ล้านบาท

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

  ในปี2561 บริษัทฯได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ�านวน 2.60 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทร่วมได้ส่งผลงานในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ท�าร่วมกันกับบริษัทย่อยคือ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด ได้รับส่วนแบ่งก�าไรในกิจการร่วมค้า 0.90 ล้านบาท และ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
บริษัทร่วมจ�านวน 3.50 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการหยุดชะงัก

ก�าไรสุทธิ และอัตราก�าไรสุทธิ

งวดปี 2559 2560 2561

ก�าไรสุทธิ 32.18 55.17 7.42

อัตราก�าไรสุทธิ 10.08% 13.93% 1.92%

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 195.02 274.47 326.84

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 16.50% 20.10% 2.27%

เงินปันผลจ่าย 28.31 31.91 16.72

อัตราการจ่ายเงินปันผล 90.68% 68.05% 239.74%

 ในงวดบัญชีปี 2559 - 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 32.18 ล้านบาท และ 55.17 ล้านบาท 
ตามล�าดับ และ โดยที่บริษัทฯมีอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 10.08 และ 13.93 ของรายได้รวม ตามล�าดับ
 ส�าหรับงวดปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 7.42  ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 1.92 
อันเป็นผลมาจากภาพรวมของรายได้ในปี 2561  จึงส่งผลให้ก�าไรสุทธิของบริษัทฯมีการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559-2560 เท่ากับร้อยละ 16.50 และ 20.10 ตามล�าดับ โดยบริษัทฯมีส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 195.02 ล้านบาท และ 274.47 ล้านบาท ตามล�าดับ
 ส�าหรับงวดปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.27 ลดลงจากปีก่อนหน้า 88.71 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 321.53 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากก�าไรสุทธิที่ลดลงจ�านวน 
47.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.55 

ฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 – 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 291.64 ล้านบาท 406.15 
ล้านบาท และ 406.43 ล้านบาท ตามล�าดับ สินทรัพย์รวมในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.07 ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัย
ส�าคัญ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62.68 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 94.77 ล้านบาท  และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 169.01 
ล้านบาท  เป็นต้น

• เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
 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 บาท ต่อโครงการ ส่วนที่เหลือ
จะเป็นเงินฝากธนาคาร ทั้งในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจ�า 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 50.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 8.76 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20.87% เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดในปี2560 ที่ได้รับจากการด�าเนินงานของบริษัทฯมีการบริหารการจัดเก็บลูกหนี้จะมีระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ยที่นานกว่าปีก่อน แต่บริษัทฯมีการจ่ายช�าระหนี้ล่าช้ากว่าปีก่อนเช่นกัน  การได้รับเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญจากการแปลงสิทธิ์ PPS-W 1 ในปี 2560 
จ�านวน 2 ครั้ง 
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• ลูกหนี้การค้า มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
            (หน่วย : ล้านบาท)

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 73.01 109.46 129.17

อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 16.35 22.77 37.41

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 0 0.99 2.95

อายุระหว่าง 181 - 365 วัน 1.16 0.37 0.03

เกินกว่า 365 วัน 1.09 1.35 1.81

รวม 91.61 134.94 171.37

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7.22) (4.27) (6.31)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 84.39 130.67 165.06

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเกิดจากบริษัทฯมีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 – 45  วันนับจากวันส่งใบแจ้งหนี้        แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มี
กระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ  มีขั้นตอนการด�าเนินการที่มีก�าหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น ก�าหนดวันวางบิล ก�าหนดวันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้
สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก�าหนด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิและมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิ เท่ากับ 84.39 ล้าน
บาท และ 130.67 ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2561 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้า-สุทธิและมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิจ�านวน 165.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้า 34.39 ล้านบาท โดยสัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้ในการรับงานภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง แต่มีส่วนที่ล่าช้าในเรื่องการด�าเนินการด้านเอกสาร และ
ส่วนที่ส�าคัญเกิดจากผลกระทบของการปรับกระบวนการพิจารณารายได้ ที่อยู่ระหว่างการรอผลการเจรจา 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ หรือพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้าง
ช�าระเกิน 365 วัน บริษัทฯจะพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�านวน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 2.05 ล้านบาท โดยเกิด
จากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเช็คจ�านวน 1.54 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างการด�าเนินการด้านกฎหมาย และการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
การค้างานออกแบบโครงการหนึ่งจากการที่บริษัทฯย่อยถอนตัวจากโครงการดังกล่าวจ�านวน 0.95 ล้านบาท และได้รับคืนหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งค่าเผื่อไว้ในปี 2560 
จ�านวน 0.42 ล้านบาท
 ทั้งนี้สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 ตามตารางข้างต้น

• เงินประกันผลงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจ�านวน 14.55 ล้านบาท และ 9.37 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเป็น
ไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการ  ก�าหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แต่จะมีเฉพาะบางโครงการที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือ
มูลค่างานสูงและงานราชการ เช่น โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงินของ ร.ฟ.ม เป็นต้น เจ้าของโครงการจะหักจากรายได้ที่บริษัท
เรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 % ของมูลค่างานตามสัญญา ระยะเวลารับประกันผลงานเฉลี่ย 1-2 ปีนับจากส่งมอบงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานเท่ากับ 14.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯถูกหัก
เงินประกันผลงานจ�านวน 5.17 ล้านบาท จากการหักเงินประกันผลงานตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างตามปกติ และได้รับคืนเงินประกันผลงานจ�านวน 0.23 ล้านบาท
ตามเงื่อนไขการเรียกคืนเงินประกันผลงาน

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.35 ล้านบาท และ 10.04 ล้านบาท  
ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  อาคารส�านักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้ส�านักงาน เครื่องตกแต่งส�านักงาน 
อุปกรณ์ส�านักงาน และยานพาหนะ เป็นต้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 18.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในระหว่างปี 2561 
มีการลงทุนในหมวดอุปกรณ์ส�านักงาน เช่น เครื่องใช้ส�านักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวม 1.54 ล้านบาท อุปกรณ์งานผลิต และบริษัทฯได้บันทึกยานพาหนะ
ตามสัญญาเช่าการเงิน ท�าให้บัญชียานพาหนะของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจ�านวน 6.93 ล้านบาท การตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเป็นปกติ โดยรวมเป็นผล
ให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้น

• เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประจ�าที่มีภาระค�้าประกันเท่ากับ 44.20 ล้านบาท และ 9.01 ล้านบาท ลด
ลงเนื่องจากบริษัทฯได้เปลี่ยนหลักประกันการท�างานกับโครงการภาครัฐแห่งหนึ่งจากเงินฝากประจ�าเป็นวงเงินหนังสือค�้าประกันจากธนาคาร เป็นผลให้เงินฝาก
ประจ�าธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกันเท่ากับ 9.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากได้
รับดอกเบี้ย 

แหล่งที่มาของเงินทุน
 หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 74.66 ล้านบาท 73.00 ล้านบาท และ 84.90 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ หนี้สินรวมในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 11.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.30 เนื่องจากบัญชีเจ้าหนี้การค้าจ�านวน 2.61 ล้านบาท เนื่องจากในปี 
2561 บริษัทฯมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อร่วมบริหารโครงการมากขึ้น และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจ�านวน 7.04 ล้านบาท ในส่วนของ
หนี้สิน มีรายละเอียดของรายการส�าคัญดังนี้

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 - 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ     46.59 ล้านบาท และ 43.15 ล้านบาท 
ตามล�าดับ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการแบบเหมารวมส่วนงานอื่นที่บริษัทฯจ�าเป็นต้องจัดจ้าง
บุคลากรหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในการบริหารโครงการดังกล่าว ส�าหรับ เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ต่างๆ และเงินรับล่วงหน้า เป็นต้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 49.61 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าจ�านวน 8.85 
ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าอื่นจ�านวน 35.95 ล้านบาท   ซึ่งประกอบไปด้วย  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�านวน 14.75 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจ�านวน 13.93 ล้านบาท
โดยในจ�านวนนี้มีเงินรับล่วงหน้าจากโครงการสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สอง จ�านวน 10.82 ล้านบาท ตั๋วเงินจ่ายจ�านวน 3.54 ล้านบาท ประมาณการขาดทุน
โครงการจ�านวน 3.15 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจ�านวน 4.81 ล้านบาท

• หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีการบันทึกรับรู้ยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ท�าให้มีหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินรวมจ�านวน 7.04 ล้านบาท

• ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 25.56 ล้านบาท 28.57 ล้าน
บาท ตามล�าดับ  ในปี 2561 บริษัทฯมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 28.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.12 
เกิดจากมีการรับรู้ก�าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้จ�านวน 2.05 ล้านบาท   บันทึกเพิ่มขึ้นจ�านวน 3.55 ล้านบาท และลดลงจาก
การจ่ายชดเชยและการเกษียณอายุของพนักงาน จ�านวน 1.82 ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 216.98 ล้านบาท 333.15     ล้านบาท และ 321.53 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ ในปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนจ�านวน 11.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.49 โดยมีการเพิ่มขึ้นของทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ์จ�านวน 20.67 ล้านบาท  รายการลดลงจากการจ่ายปันผลรวม 40.03 ล้านบาท และลดลงจากผลประกอบการที่กล่าวไว้ข้างต้น

 โครงสร้างเงินทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2559 – 2561 เท่ากับ 0.34 เท่า 0.22 เท่า และ 0.26 เท่า ตาม
ล�าดับ (ค�านวณจากยอดหนี้สินรวม หารด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ในขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น    แต่โดยภาพรวมบริษัทฯและบริษัทย่อยยังคง
รักษาสภาพอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับปีก่อนไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
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สภาพคล่อง

31 ธันวาคม

หน่วย 2559 2560 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 41.97 50.73 62.68

สินทรัพย์หมุนเวียน ล้านบาท 202.55 349.95 333.61

หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 49.11 44.42 51.18

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน)

เท่า 4.13 7.88 6.52

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน ล้านบาท 7.85 3.28 (22.01)

 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 6.52 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงในขณะที่หนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ�านวน 16.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.67 ในขณะที่ส่วนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 6.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15.22 อย่างไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงมีความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ระยะสั้น
 ส�าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานติดลบ 22.01 ล้านบาท 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินประกันผลงาน เป็นต้น

 รายจ่ายเพื่อการลงทุน

 ในปี 2561 บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่ม ดังนี้
• ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญบริษัทร่วม  คือ บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ�ากัด จ�านวน 1.66 ล้านบาท (เรียกช�าระร้อยละ 25 ของทุน

จดทะเบียน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.33 
• ส�าหรับการลงทุนอื่น ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นการลงทุนซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ รวม 1.54 ล้าน

บาท ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เช่น โปรแกรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานและโปรแกรมจัดการระบบเอกสารรวม 3.66 ล้านบาท เป็นต้น



นโยบายด้านภาษีอากร

 บริษัทฯและบริษัทย่อย ตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้เสียภาษีอากรที่ดี มีการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องตามกฏหมายซึ่ง
เป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านภาษีอากรของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีความรัดกุม เสียภาษีอากรอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
การวางแผนภาษีอากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมีแนวทางในการให้ข้อมูลทางภาษี และด�าเนินการในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานของรัฐ 
บริษัทฯและบริษัทย่อย จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านชื่อ
เสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ความเสี่ยงด้านภาษี (เบี้ยปรับเงินเพิ่มต่างๆ) ความเสี่ยงทางภาษีในการท�าธุรกรรมพิเศษ และ ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้องครบถ้วนภายใต้หลักธรรมาภิบาลใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

การด�าเนินการประกอบด้วย 

1. การปฏิบัติงานด้านภาษี
1.1 การวางแผน และแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี

• บริหารจัดการให้มีการปฏิบัติงานตามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน  รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานของรัฐ  โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฏหมายก�าหนด  และรักษาชื่อเสียง และความสัมพันธ์ที่ดี
ขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง

•  ด�าเนินการน�าส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฏหมายก�าหนด และต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืนภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่
องค์กร

• มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม�่าเสมอ  เมื่อมีกฏหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรที่ประกาศใช้ใหม่หรือมีการปรับปรุงกฏหมายภาษี
อากร  รวมถึงกรณีที่บริษัทฯมีธุรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น  

• มีการบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีอากร โดยก�าหนดให้มีการศึกษากฏหมายรวมถึงข้อบังคับต่างๆเพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถึงการขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เป็นการ
หลีกเลี่ยงภาษี

• มีการให้ความรู้ทางภาษีแก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งได้แก่การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

1.2 การประสานงานด้านภาษี  และการขอค�าปรึกษากับหน่วยงานของรัฐ
• ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีเพื่อประสานงานด้านภาษี การให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงเมื่อได้รับการร้องขอหรือเรียกตรวจ

จากหน่วยงานของรัฐ
• ก�าหนดให้มีการขอค�าปรึกษาด้านภาษีอากรต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2. ข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานของรัฐ 

 กรณีมีข้อพิพาทที่จะส่งผลกระทบถึงจ�านวนภาษีอย่างมีนัยส�าคัญ ให้พิจารณาผลกระทบทางภาษีและแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดก่อนที่จะด�าเนินการชี้แจง/
โต้แย้ง/ยินยอมต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชี
ปี 2560-2561 และประมาณการปี 2562 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ดังนี้

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.       ค่าสอบบัญชีประจ�าปี   

1.1.  PPS และงบการเงินรวม 410,000 470,000 500,000

1.2.  PPSOW 80,000 90,000 90,000

1.3.  PPSI 50,000 53,000 55,000

1.4   EE 30,000 30,000 30,000

1.5   SPP 25,000* 90,000 30,000

2.       ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 

2.1.  PPSและงบการเงินรวม 315,000 330,000 360,000

2.2.  PPSOW 90,000 120,000 120,000

2.3.  PPSI 45,000 48,000 75,000

2.4   EE 30,000 30,000 30,000

2.5   SPP - 120,000 45,000

รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบการเงินรวม 725,000 800,000 860,000

รวมทั้งสิ้น 1,075,000* 1,381,000 1,335,000

* ค่าสอบบัญชีปี 2560 เพิ่มขึ้นจ�านวน 25,000 บาท เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อยในระหว่างปี

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี 

ความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยค�านึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบ
บัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ 
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบ
ริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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227ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 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�าหรับงานก่อสร้างอาคาร  
   และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความช�านาญเฉพาะด้านวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน  215.99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 0.25 บาท จ�านวน 863.99 ล้านหุ้น
ทะเบียนบริษัทมหาชน  0107555000147

บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ากัด (PPSOW)
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 30,000 หุ้น

บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ�ากัด (PPSI)
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  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 (SPP)
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
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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

ผู้สอบบัญชี  

 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 (SWAN)
 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 245,000 หุ้น หรือร้อยละ 35 

 บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ�ากัด
 สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้นที่ 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 เว็บไซต์   www.profincoin.io
 ลักษณะธุรกิจ  ประกอบธุรกิจ ICO PORTAL พัฒนาซอฟแวร์ส�าหรับการลงทุน
 ทุนจดทะเบียน  20,000,000 ล้านบาท
 สัดส่วนการถือหุ้น  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  :  33.33 %
    บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด  : 33.34 %
    บริษัท เวโลพาร์ค จ�ากัด   : 33.33 %

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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230 231สรุปต�าแหน่งรายงาน
ที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�าปี 2561

ล�าดับ รายการ หน้าที่

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมและกลยุทธ์ 2

1.2  สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2561 และเป้าหมายในปี 2562 46

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 40

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา 36

2.2  นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 38

2.3  โครงสร้างรายได้ 74

2.4  การตลาด และภาวะการแข่งขัน 77

3 ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 75

4 ข้อมูลทั่วไป 227

5 ผู้ถือหุ้น 78

6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 132

7 โครงสร้างการจัดการ

7.1  โครงสร้างการจัดการ 79

7.2  กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหารระดับสูง 80

7.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 93

7.4  ค่าตอบแทนกรรมการ 97

7.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 102

7.6  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 133

8 การควบคุมภายใน 138

9 PPS กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 104

9.1  การก�ากับดูแลกิจการ 104

9.2  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 119

9.3  การต่อต้านการทุจริต 120

9.4  การเคารพสิทธิมนุษยชน 121

9.5  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 121

9.6  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 123

9.7  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 123

9.8  การจัดการสิ่งแวดล้อม 125

9.9  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 126

ล�าดับ รายการ หน้าที่

9.10  การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน 127

10 บุคคลหรือธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

10.1  บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะความสัมพันธ์  และเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน 142

10.2  ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอก หรือผู้ช�านาญการที่เป็นอิสระ เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน 
        ตาม 10.1 ว่าได้เป็นไปในราคาตลาด หรือราคายุติธรรม หรือราคาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 
        (กรณีไม่มีราคาตลาด) หรือไม่ 148

11 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ

11.1  สถิติงบการเงิน 210

11.2  วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 214

11.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 226

11.4  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน 154

12 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 218

13 ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

13.1  ข้อพิพาททางกฎหมาย 144

13.2  พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต 145

13.3  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน 146

14 สารจากประธานกรรมการ 10

15 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 148

16 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี 109

(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.pps.co.th
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Tel.  +66 271 827 85 #9  Fax. +662 300 5545-6  
Email  info@pps.co.th  Website www.pps.co.th

Facebook  www.facebook.com/ppsgroup
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