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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ (PPS) เป็นบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีใหบ้ริการทางดา้นบริหาร

และควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ไดแ้ก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆงานโยธา งาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ( ระบบไฟฟ้า , ส่ือสาร , เคร่ืองกล , ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกนัอคัคีภยั ) งานภูมิส
ถาปัตย ์งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะดา้น มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งท่ีเป็นโครงการก่อสร้างของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค ์ธาราไชย และนายสัมพนัธ์ หงษจิ์นตกุล โดยเป็นบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา
รายแรก ท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ร่วมกบั
สถาบนั EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศองักฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 และไดมี้การพฒันา
ปรับปรุงระบบคุณภาพเร่ือยมาจนไดใ้บรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000   จาก BVQI  (Bureau Veritas Quality International)  
ตั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงบริษทัฯไดน้าํระบบมาตรฐานคุณภาพมาใชก้บัทุกโครงการท่ีบริษทัฯเป็นผูบ้ริหารงาน
ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และไดมี้การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)  จากพนกังานของบริษทัฯ ท่ีผา่นการอบรม และมีการ
ตรวจติดตามจาก BVQI ทุกๆ 6 เดือน และดว้ยประสบการณ์มากกว่า 27 ปี ในดา้นการบริหารและควบคุมการก่อสร้างของบริษทัฯ มี
ผลงานกวา่ 200 โครงการ  ซ่ึงประกอบดว้ยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น 

 งานภาครัฐ 
 โครงการ ทางด่วนขั้นท่ี 2 
 โครงการ วางท่อจ่ายนํ้าของการประปานครหลวง 
 โครงการ โรงพยาบาลสิริธร กรุงเทพมหานคร 
 โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร (MRTA) 
 โครงการ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 โครงการ อาคาร การส่ือสารแห่งประเทศไทย  

 โครงการ สาํนกังานใหญ่แห่งใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน  ส่วนต่อขยาย 
 โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 โครงการศาลฎีกา

 งานภาคเอกชน 
 โครงการ โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั 
 โครงการ ใบหยก ทาวเวอร์ 2 
 โครงการ สาํนกังานใหญ่ ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

(มหาชน) 
 โครงการ ศูนยส์ารสนเทศของธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) 
 โครงการ ศูนยส์ารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

 (มหาชน) 
 โครงการ ธนาซิต้ี 
 โครงการ Jewelry Trade Center  
 โครงการ เกษร พลาซ่า 
 โครงการ World Trade Center 

 โครงการ Central World 

 โครงการ Centara Grand Hotel 
 HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT  (สปป. ลาว)  

 โครงการ The Paseo Town 

 โครงการ I Condo 

 โครงการ RHYTHM Condominium 

 โครงการ Central Festival Chiangmai    

 โครงการ TESCO Lotus สาขาต่าง ๆ 

  โครงการ Central Westgate 

  โครงการ Central Embassy    

 โครงการ The Grand Rama 9 

 โครงการ U place  

 โครงการ Central Plaza Changwattana
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ในปี พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษทัฯ เป็นบริษทัมหาชน และไดร้ะดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพฒันาองคก์รอย่างย ัง่ยืน บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มี
พฒันาการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งในธุรกิจหลกัและธุรกิจอ่ืนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน  เป็นไปตามแผนการพฒันาขีดความสามารถ
ของบริษทัฯ มิใหจ้าํกดัอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาและบริหารจดัการโครงการก่อสร้างเท่านั้น ปัจจุบนับริษทัฯ สามารถ
ใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ มากข้ึน ไดแ้ก่ 

บริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั ใหบ้ริการการออกแบบโครงสร้างและงานระบบ 

บริษทั สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกดั ใหบ้ริการงานออกแบบดา้นสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน 
โดยเป็นการร่วมทุนกบั Swan & Maclaren LLP, Singapore ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศสิงคโปร์    

บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในส่วนของการทาํ Media และส่ือโฆษณา   
บริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกบัอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงการร่วมทุนกบับริษทั บิลค์ เอเชีย 

จาํกดั น้ีไม่เพียงเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานใหก้บับริษทัฯ โดยโปรแกรมท่ีไดร่้วมกนัพฒันาเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยงั
เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนของบริษทัฯ ในการเป็นผูถื้อหุ้นบริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาดา้น
เทคโนโลยกีารก่อสร้างในระดบัประเทศอีกดว้ย   

โดยในปีน้ีบริษทัยอ่ยต่างๆของเราท่ีก่อตั้งข้ึนใหม่ไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้โดยสมบูรณ์ 
ในปีท่ีผ่านมายงัไดมุ่้งเนน้ในการเตรียมความพร้อมของบริษทัฯ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อ

ยกระดบัการแข่งขนัสู่ระดบัสากลมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษทัฯ เพื่อใหมี้ศกัยภาพอยา่งเพียงพอ โดยปีท่ี
ผ่านมาบริษทัฯ ไดแ้สดงความพร้อมต่อการเปิดเสรีอาเซียนเห็นไดจ้ากในดา้นธุรกิจหลกั บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจให้ควบคุมการ
ก่อสร้างท่ีพกัอาศยั Hongsa Power ท่ีประเทศลาว ดา้นธุรกิจอ่ืนในบริษทัยอ่ย บริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั ไดรั้บงานออกแบบคฤหาสน์
และอาคารหอ้งชุดระดบั 5 ดาวของประเทศยกูนัดา ส่งผลใหปี้น้ีบริษทัฯ มีผลประกอบการที่ดีกวา่ปีท่ีผา่นมา  

แมว้า่บริษทัฯ จะมีช่องทางของรายไดเ้ขา้มามากข้ึน แต่นโยบายการปรับค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าวนัละ 300 บาท ท่ีรัฐบาลไดบ้งัคบัใช ้
ยงัส่งผลกระทบกบับริษทัฯ ในฐานะผูป้ระกอบการอย่างมีนัยยะสําคญั บริษทัฯ ไดแ้กปั้ญหาดงักล่าวโดยการจดัทาํแผนลดค่าใชจ่้ายใน
ดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั บริษัทย่อย บริษทัร่วมทีด่าํเนินงานอยู่ในปัจจุบัน  
1. บริษทัยอ่ย  2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั พีพเีอส ดีไซน จาํกดั และบริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
2. บริษทัร่วมทุน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั 
3. กิจการร่วมคา้ 1 แห่ง ไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้ พีพคิีว 

 1.1 นโยบายในการดาํเนินงานของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั 
 วสัิยทศัน์  
 มุ่งสู่ความเป็นผูน้าํ ในธุรกิจบริหารโครงการ ใหค้าํปรึกษา ออกแบบ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  

พนัธกจิ  
 ทาํงานอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาดว้ยความรู้ ความสามารถอยา่งแทจ้ริง เพื่อส่งมอบความสาํเร็จในงานของลูกคา้

ใหแ้ก่ลูกคา้  
 เป็นศูนยร์วมทีมงานมืออาชีพ และส่งเสริม พฒันาบุคลากรใหท้าํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข  
 บริหารงานอยา่งมืออาชีพ มีความเป็นสากลและมีธรรมาภิบาล  
 พฒันาระบบการทาํงานของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  
 บริษทัจะนาํความรู้ คืนสู่สงัคม เพือ่พฒันาสงัคมอยา่งย ัง่ยนื  
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ค่านิยม  
“PPS” ทาํงานเป็น TEAM  
“PPS” ทาํงานเพ่ือมุ่งประโยชน ์ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
“PPS” มีความซ่ือสตัย ์และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
“PPS” จึงคุม้ค่าคู่ควรต่อการไวว้างใจ  
กลยุทธ์ของบริษทั 
 เตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมต่อการทาํงานระบบสาธารณูปโภค งานภาคอุตสาหกรรม และงานภาครัฐ  
 พฒันาบุคลากรใหร้องรับการทาํงานทุกประเภทรวมทั้งการขยายงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
 ปรับปรุงระบบการทาํงานของบริษทัให้มีมาตรฐานมากข้ึน สามารถตรวจสอบ จดัเก็บ สืบหาและวิเคราะห์ขอ้มูล

ยอ้นกลบัได ้โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้มาใชอ้ยา่งเต็มรูปแบบ ใหค้วามสามารถในการแข่งขนัของบริษทั
ลํ้าหนา้คู่แข่งอยูเ่สมอ 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและการพฒันาทีสํ่าคญั 

 ในปี 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้ง PPS Training center โดยมีวตัถุประสงคใ์นการอบรมพนกังานของบริษทั ใหมี้ความรู้ความ
เช่ียวชาญในการทาํงาน และในการท่ีพนกังานจะไดเ้ล่ือนระดบัไปสู่ตาํแหน่งผูจ้ดัการโครงการนั้น พนกังานจะตอ้งผา่นการอบรม
เป็นจาํนวน 84 ชัว่โมงเรียน โดยในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดัการอบรมทั้งส้ินจาํนวน 15 คร้ัง รวมเป็นเวลากว่า 105 ชัว่โมง ส่วนใน
ดา้นการเรียนการสอนจะมีทั้งบุคลากรจากภายในบริษทัและภายนอกบริษทัเขา้ร่วม 

 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2555 บริษทั ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั  และไดน้าํบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเพื่อระดมทุน
ในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็เอไอ เม่ือวนัท่ี  26  กนัยายน  2555  ท่ีผ่านมา  ทาํใหปั้จจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 100  ลา้น  (หน่ึง
ร้อนลา้นบาท)  โดยไดรั้บเงินจากออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไป  จาํนวน  84  ลา้นบาท  และไดน้าํเงิน
ระดมทุนบางส่วนไปพฒันาและจ้างบุคลากรในส่วนของงานออกแบบสถาปัตยแ์ละวิศวกรรม โดยในส่วนของงานออกแบบ
วิศวกรรม บริษทัฯไดด้าํเนินการผ่าน บริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั (“PPSD”) PPSD เป็นบริษทัในเครือของบริษทั ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 
2533 ในช่วงปี 2555 ท่ีผา่นมา PPSD ยงัไม่มีรายไดจ้ากงานออกแบบ แต่บริษทัคาดว่าจะมีรายไดจ้ากงานดีไซน์เพิ่มข้ึนมากอยา่งมี
นยัสาํคญัในปี 2556 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2556  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั (PIC) 
โดยบริษทัฯ ถือหุน้จาํนวน 89,999 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PIC มีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดาํเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการและเป็นผูน้าํดา้นผูใ้หบ้ริการมีเดียและคอนเทนตท่ี์เก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ กาํเนิดของ PIC มาจากขอ้สังเกต
ท่ีว่าในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการนาํระบบไอทีมาใชใ้นการทาํงานนอ้ย จึงเร่ิมจากการพฒันาระบบและทดสอบระบบ
การใชง้านภายใน PPS เองก่อน จนกระทัง่มีพฒันาการใหบ้ริการสู่บุคคลภายนอก  ซ่ึงเป็นอีกช่องทางในการหารายไดข้องบริษทัฯ 
รวมทั้งจากการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง PPS Training Center ข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจต่างๆ 
และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดัใหมี้การอบรมพนกังานของบริษทัฯ ใหเ้กิดความรู้
ความเช่ียวชาญในการทาํงาน  โดยเฉพาะพนักงานท่ีจะเล่ือนระดบัไปสู่ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการโครงการ จะตอ้งผ่านการอบรมเป็น
จาํนวน 84 ชัว่โมง โดยเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอบรมทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ มาเป็นผูใ้หค้วามรู้ มีการอบรม
วิศวกรเก่ียวกบัการบริหารโครงการก่อสร้างอยูเ่ป็นประจาํ  PIC จึงรองรับการทาํงานของบริษทัฯ เพื่อพฒันาเน้ือหาในการอบรม
พฒันาเป็นส่ือเพื่อเผยแพร่ในลกัษณะของผูใ้หบ้ริการคอนเทนตห์รือ Content Provider และเผยแพร่ผา่นส่ือต่าง ๆ เพิ่มข้ึนดว้ย เช่น 
เคเบิลทีวี ยทููบ ผลิตเป็นส่ือต่าง ๆ  และหารายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัอบรมวิศวกรแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ  
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เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษทั สวอน แอนด ์แมคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) 
ร้อยละ 49  บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ35 และบริษทั คอนเทค เทรดด้ิง จาํกดั ร้อยละ 16  จด
ทะเบียนจดัตั้ง บริษทั สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกดั  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ใหบ้ริการงานออกแบบดา้น
สถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการขยายธุรกิจเพื่อรองรับออกแบบงานดา้นสถาปัตยกรรม และงาน
ตกแต่งภายในสาํหรับตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 7 ลา้นบาท โดย
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ไดช้าํระทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,449,980 บาท (สองลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
เกา้ร้อยแปดสิบบาท)  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  ทั้งน้ี บริษทั สวอน แอนด ์แมคลาเรน (ประเทศไทย) 
จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วน
การดาํเนินงานปัจจุบนั เร่ิมเปิดรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมแลว้  

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 บริษทัฯ ได้เร่ิมลงทุนใน บริษทั บิลค์ เอเชีย จาํกัด (BUILK) ให้บริการเว็บไซต ์
www.builk.com ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการซอฟตแ์วร์และขอ้มูลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการท่ีสาํคญั คือ ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์
บริหารธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง โดยมีกลุ่มผูใ้ชง้านเป็นผูป้ระกอบการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทยและอินโดนีเซีย โดยใชง้านผ่านเวบ็ไซตแ์ละอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท มีผูถื้อหุน้หลกั คือ 
บริษทั ลองกอง สตูดิโอ จาํกดั และ บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
บริษทั  บิลค ์เอเชีย จาํกดั  

PPS ร่วมกบั BUILK ในการจดัทาํ Program Site Walk ซ่ึงพฒันามาเป็นลาํดบั โดยเป็นโปรแกรมท่ีช่วยใหว้ิศวกรท่ีไป
ควบคุมงาน เจา้ของงาน และผูรั้บเหมา รวมถึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในงานใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์รายงาน
ความคืบหนา้ ปัญหาล่าสุด และส่ือสารระหว่างทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการนั้นๆ จากพื้นท่ีหนา้งานไปยงัสํานกังานใหญ่หรือ
ส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ในโครงการไดท้นัที เม่ือจาํเป็นตอ้งแกปั้ญหาเร่งด่วนสามารถทาํไดท้นัที รวมทั้งสามารถรายงานผ่าน
ระบบได้ในขณะเดียวกัน ประหยดัทั้ งเวลาและต้นทุน ในการดําเนินงาน โดยปัจจุบันมีกลุ่มลูกคา้ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

 ในปี 2556 บริษทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงสําคญั ดงันี ้
1.    ใหบ้ริการท่ีปรึกษาโครงการอยา่งครบวงจร 
2. ดาํเนินธุรกิจมายาวนาน โดยมีประสบการณ์ทาํงานมานานกว่า 27 ปี 
3. ไดรั้บความน่าเช่ือถือจากลูกคา้เก่า 
4. มีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง 
5. มีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนสูงสุดในธุรกิจแบบเดียวกนั และเป็นบริษทัเดียวในธุรกิจแบบ

เดียวกนัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์
6. การันตีคุณภาพการใหบ้ริการดว้ยมาตรฐานระดบั ISO 
7. มีพนัธมิตรท่ีเขม้แขง็ มีโอกาสเติบโตในธุรกิจใกลเ้คียง 
8. แนวโนม้การเติบโตและการขยายการลงทุนของภาครัฐและเอกชน 
9. ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาพฒันาวงการอตุสาหกรรม 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิทีผ่่านมา 
   บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ (PPS) เป็นบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีใหบ้ริการทางดา้นบริหาร

และควบคุมการก่อสร้างงานอยา่งครบวงจรในทุกแขนง มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดว้ย
ประสบการณ์มากกวา่ 27 ปี บริษทัฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ  ซ่ึงประกอบดว้ยงานภาครัฐ และเอกชน 
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               ในช่วงปี 2556  บริษทัฯ มีโครงการท่ีมีสญัญาวา่จา้งแลว้และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ไดแ้ก่  
 งานโครงการก่อสร้างอาคาร 

 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 โครงการเซ็นทรัล เอม็บาสซ่ี  

 โครงการเทสโก ้โลตสั ทัว่ประเทศ  

 โครงการก่อสร้าง โตโยตา้ เดอะ พาซิโอ ทาวน ์

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินส่วนต่อขยาย 

 โครงการไอคอนโดของ บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน)  5 โครงการ 

 โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ 

 โครงการเซ็นทรัล เวสทเ์กต 

 โครงการเดอะแกรนด ์พระรามเกา้ 

 โครงการอาคารสาํนกังาน ย ูเพลส ของ บริษทั ยนิูลีเวอร์ จาํกดั 

 โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่ ของสาํนกังานศาลยติุธรรม  

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค 
 โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก 

 โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย 

 โครงการก่อสร้างในส่วนสาธารณูปโภค เช่น คลบัเฮา้ส์ ท่ีพกัอาศยั ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ฯลฯ ของ

โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) 

งานโครงการก่อสร้างทีต้่องใช้ความชํานาญเฉพาะด้าน 
 โครงการจดัสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคนัธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถมัภ ์– วดั

ชนะสงคราม  

( วดัทิพย ์)  
ในปี พ.ศ. 2556 รายไดร้วมของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 293.79 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ  9.54  

ซ่ึงในปี พ.ศ.2555 บริษทัฯมีรายได้รวม 268.20 ลา้นบาท สําหรับรายได้ท่ีเติบโตข้ึน เน่ืองจากมีการรับงานบริหารงาน
โครงการท่ีเติบโตข้ึนต่อเน่ือง 

สาํหรับกาํไรสุทธิในปี 2556  มีจาํนวนเท่ากบั 19. 26 ลา้นบาท  ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปี 2555  4  ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ26.22 ,ซ่ึงในปี พ.ศ.2555 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ  15.26  ลา้นบาท ทั้งน้ีอตัราการทาํกาํไรสุทธิท่ีดีกว่าปีก่อนร้อย 
0.86  เกิดจากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน รวมทั้ง การบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดี ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายรวมลดลง   แมว้่า
ในช่วงท่ีผ่านมา บริษทัฯ จะมีการรับพนกังานเพิ่ม เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีมากข้ึน แต่ยงัคงรักษาความสามารถในการทาํ
กาํไรโดยรวมไวไ้ด ้

ณ ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีมูลค่างานคงเหลือท่ีสามารถรับรู้รายไดจ้ากโครงการต่าง ๆ ท่ียงัไม่ส่งมอบ (Backlog) 
จาํนวน 40 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสญัญา  268.72 ลา้นบาท   

นอกเหนือจากผลประกอบการทางดา้นการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ในปี พ.ศ. 2556  บริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัท่ีสะทอ้น
ถึงการยอมรับของลูกคา้จากองคก์รวิชาชีพ และความไวว้างใจในตวับริษทัฯ  เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 บริษทัฯ 
ไดรั้บรางวลั AFEO Outstanding Engineering Achievement Project Award ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหจ้าก ASEAN Federation 
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of Engineering Organization ซ่ึงเป็นองคก์รความร่วมมือของวิศวกรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดส่้ง
ตวัแทนเขา้ร่วมการประชุมสมาพนัธ์วิศวกรแห่งอาเซียน 10 ประเทศ คร้ังท่ี 31 (Conference of ASEAN Federation of 
Engineering Organizations ) ท่ีจดัข้ึนท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นอกเหนือจากรางวลัดงักล่าว  บริษทัฯ ยงัไดรั้บ
ใบประกาศเกียรติคุณจากทาง Tesco Lotus ซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ท่ีใหร้างวลัท่ีสะทอ้นความไวว้างใจจากลูกคา้ 
และเป็นความภูมิใจของบริษทัฯในการทาํงาน  

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกจิ หรือเหตุการณ์สําคญัอ่ืน ๆ ในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

สาํหรับในส่วนของบริษทัยอ่ยมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประเด็นสาํคญัดงัน้ีคือ บริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั ไดรั้บ
บุคลากรหลายตาํแหน่ง ในดา้นงานออกแบบวิศวกรรม ทั้งออกแบบโครงสร้าง ออกแบบงานระบบและผูเ้ขียนแบบ เพื่อ
รองรับการเติบโต  ในงานเฉพาะส่วนของงานออกแบบโครงสร้าง ในปี พ.ศ.2556 ท่ีผ่านมาน้ี บริษทัสามารถรับงานได้
เพิ่มข้ึนกว่างานท่ีรับไดใ้นปี พ.ศ. 2555 และเน่ืองจากทีมงานมีความพร้อมมากขึ้น ทาํใหช่้วงไตรมาสท่ีส่ี บริษทัพีพีเอส  ดี
ไซน จาํกดั ไดรั้บงานออกแบบเพิม่เติมจากประเทศยกูนัดา และเร่ิมมีงานจากต่างประเทศ 

สาํหรับงานในดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเจรจางานกบั Swan & Maclaren LLP, Singapore 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ การจดัตั้งบริษทัและการดาํเนินงานเป็นไป อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี
พ.ศ.  2556 ไดจ้ดัตั้ งบริษทั สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกดั แลว้เสร็จ และมีพนักงานประจาํ โดยในช่วง
ปลายปีไดเ้สนองานของ กลุ่มบริษทัเอกชนอีกหลายราย และคาดว่าจะเร่ิมมีงานตั้งแต่ตน้ปี 2557 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการเติบโตในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

สําหรับบริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชั่นคอนซัลแทนท์ จาํกดั ไดถู้กจดัตั้งข้ึนตน้ปี พ.ศ. 2556 เน่ืองจากบริษทัฯ 
เล็งเห็นโอกาสและความสําคญัของงานส่ือสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานอุตสาหกรรม
ก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการ โดยในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชั่นคอนซัลแทนท์ จาํกัด ได้
ดาํเนินการในการผลิตส่ืองานสารสนเทศ ใหก้บั บริษทัฯ มากมาย อาทิ งาน PPS’s Challenge of Future Leaders งาน PPS 
Spirit งานอบรมสัมมนา ของ PPS งานวีดีโอพรีเซ็นเทชัน่ ของบริษทัฯ และในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั พีพีเอส 
อินฟอร์เมชัน่คอนซลัแทนท ์จาํกดั ไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลข้ึนใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
รวมถึงการปรับปรุง Website ของ PPS , PPS Design ใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน ทั้งดา้นความสวยงาม และระบบบริหาร
จดัการ ( Back Office) โดยมีเป้าหมายใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินงานดา้นต่างๆผา่นระบบ Data Center ท่ีสามารถใชง้านไดดี้
ท่ีสุด 

เม่ือช่วงตน้ปี พ.ศ. 2556 บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชั่นคอนซัลแทนท์ จาํกดั มีการทดลองทาํระบบการประสาน
ขอ้มูลจากหน่วยงานก่อสร้าง เขา้กบัฐานขอ้มูลหลกัของสํานักงานใหญ่ โดยระบบดงักล่าวมีความคืบหนา้ และสามารถ
ดาํเนินการไปไดแ้ลว้เสร็จ 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ เซ็นทรัลเอม็บาสซ่ี และ เซ็นทรัล เวสทเ์กต แต่คร่ึงปีหลงัพบว่าระบบดงักล่าว
เป็นไปไดย้ากทางดา้นเทคนิค ในไตรมาสท่ีส่ี บริษทัฯไดเ้ปล่ียนไปใชร้ะบบของ Google  แทนซ่ึงนอกจากจะสามารถ
ทดแทนระบบเดิมได ้ยงัมีเสถียรภาพมากกว่า รวมทั้งมีความสามารถมากกวา่ระบบท่ีพฒันาเองอีกดว้ย 

นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ในปีท่ีผ่านมา  บริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบับริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั เพ่ือเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกนัออกแบบ ซอฟตแ์วร์ เพื่อใชใ้นงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยแผนร่วมทุนดงักล่าวมีระยะเวลา
ทั้งส้ิน 5 ปี วงเงินลงทุนทั้งหมด 12 ลา้นบาทโดย บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุ้นบริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั ในปี 2556 น้ี เป็นจาํนวน
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ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั ในปัจจุบนั  บริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั เป็นผูใ้ห้บริการระบบ
บญัชี ระบบซ้ือขาย และรายรับรายจ่าย ระบบสต็อกของบริษทัผูรั้บเหมารายเล็ก และกลาง ซ่ึงปัจจุบนัมีการให้บริการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2556 บริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั ร่วมกบั บริษทัฯ สามารถ
พฒันาโปรแกรม Site Walk เพื่อใชใ้นการบริหารโครงการงานก่อสร้าง โดยปัจจุบนั มีการพฒันาโปรแกรมดงักล่าวอยา่ง
ต่อเน่ือง ถึง Version 1.1  โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ดงักล่าวไดฟ้รีท่ี App Store  โปรแกรมดงักล่าวสามารถทาํ
ใหก้ารติดต่อ ส่ือสารของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในหนา้งานการก่อสร้าง เป็นไปไดโ้ดยสะดวกมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการบนัทึก ตรวจสอบ
ได ้และสามารถทาํรายงานได ้ 

 
1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษทัย่อย 
 บริษัท พพีีเอส ดไีซน จาํกัด (PPSD) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2533 มีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู ่  เลขท่ี 381/6 ชั้น 3 ซอย
พระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดาํเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ งานดา้น

วิศวกรรม ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 3.00 ลา้นบาท (สามลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 30,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย

บริษทัถือหุน้จาํนวน 29,998 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด PPSD มีคณะกรรมการ จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 
 

ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1. นายประสงค ์ ธาราไชย ประธานกรรมการ 

2. นายสมัพนัธ์  หงษจิ์นตกุล รองประธานกรรมการ 

3. นายวนัชยั  วชิรวฒันะธาํรง กรรมการ 

4. นายสมชาย  วงศส์วา่งรัศมี กรรมการ 

5. นายธานินทร์  ศรีเบญจรัตน์ กรรมการ 

 
บริษัท พพีเีอส อนิฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จํากดั (PIC) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มีสาํนกังาน

ใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการและเป็นผูน้าํดา้นผูใ้หบ้ริการมีเดียและคอนเทนตท่ี์เก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ กาํเนิด
ของ PIC มาจากขอ้สังเกตท่ีว่าในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการนาํระบบไอทีมาใชใ้นการทาํงานนอ้ย จึงเร่ิมจากการ
พฒันาระบบและทดสอบระบบการใชง้านภายใน PPS เองก่อน จนกระทัง่มีพฒันาการใหบ้ริการสู่บุคคลภายนอก  ซ่ึงเป็น
อีกช่องทางในการหารายไดข้องบริษทัฯ รวมทั้งจากการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง PPS Training Center ข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากรให้

บมจ.โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ (PPS) ทุน
จดทะเบียน 100.00 ล้านบาท 

บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากดั  
(BUILK ) 

ทุนจดทะเบียน 5.00 ลา้น
บาท 

ธุรกจิ : ให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บจก.พพีเีอส ดไีซน์ (PPSD) 

ทุนจดทะเบียน 3.00 ลา้นบาท 

ธุรกิจ : ใหบ้ริการออกแบบงานดา้น
วิศวกรรม  

 

บจก. พพีเีอส อนิฟอร์เมช่ัน  
คอนซัลแทนท์ (PIC) 

ทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท 

ธุรกิจ : ใหบ้ริการดา้นมีเดียและ 
คอนเทนต ์

กจิการร่วมค้า พพีคีวิ (PPQ) 

ทุนกิจการร่วมคา้ 3.30 ลา้น
บาท 

ธุรกิจ : ควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างสาํนกังานศาลฎีกา
โครงการสาํนกังานศาลฎีกา

บจก. สวอน แอนด์ แมคคลาเรน 
(ประเทศไทย) (SWAN) 

ทุนจดทะเบียน 7.00 ลา้นบาท 

ธุรกิจ : ใหบ้ริการออกแบบงานดา้น
สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน  
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สอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจต่างๆ และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดั
ใหมี้การอบรมพนกังานของบริษทัฯ ใหเ้กิดความรู้ความเช่ียวชาญในการทาํงาน  โดยเฉพาะพนกังานท่ีจะเล่ือนระดบัไปสู่
ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการโครงการ จะตอ้งผา่นการอบรมเป็นจาํนวน 84 ชัว่โมง โดยเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอบรมทั้งจาก
ภายในและภายนอกบริษทัฯ มาเป็นผูใ้หค้วามรู้ มีการอบรมวิศวกรเก่ียวกบัการบริหารโครงการก่อสร้างอยูเ่ป็นประจาํ  PIC 
จึงรองรับการทาํงานของบริษทัฯ เพื่อพฒันาเน้ือหาในการอบรมพฒันาเป็นส่ือเพ่ือเผยแพร่ในลกัษณะของผูใ้หบ้ริการคอน
เทนตห์รือ Content Provider และเผยแพร่ผา่นส่ือต่าง ๆ เพิ่มข้ึนดว้ย เช่น เคเบิลทีวี ยทููบ ผลิตเป็นส่ือต่าง ๆ  และหารายได้
จากการใหบ้ริการจดัอบรมวิศวกรแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ  

ปัจจุบนั PIC มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
โดยบริษทัฯ ถือหุน้จาํนวน 89,999 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PIC โดยมีคณะกรรมการ 
จาํนวน 2 คน ดงัน้ี 

 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. นายพงศธ์ร  ธาราไชย ประธานกรรมการ 
2. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ รองประธานกรรมการ 

 

บริษทัร่วมทุน 

 บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากดั  ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 โดย
การร่วมลงทุน 3 ฝ่าย  ระหว่าง สวอน แอนด์ แมคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์)  ร้อยละ 49   บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง 
เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ35 และบริษทั คอนเทค เทรดด้ิง จาํกดั ร้อยละ 16 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ใหบ้ริการงาน
ออกแบบดา้นสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการขยายธุรกิจเพ่ือรองรับออกแบบงานดา้น
สถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในสาํหรับตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  บริษทัฯ มีทุน
จดทะเบียน 7 ลา้นบาท โดยบริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ไดช้าํระทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,449,980 
บาท (สองลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบบาท)  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด   ทั้งน้ี บริษทั 
สวอน แอนด ์แมคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ
หรือผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนการดาํเนินงานปัจจุบนั เร่ิมเปิดรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมแลว้ 

 บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด (BUILK) ใหบ้ริการเวบ็ไซต ์www.builk.com ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการซอฟตแ์วร์และ
ขอ้มูลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการท่ีสําคญั คือ ให้บริการซอฟตแ์วร์บริหารธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง โดยมี
กลุ่มผูใ้ชง้านเป็นผูป้ระกอบการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยใชง้านผา่นเวบ็ไซต์
และอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท มีผูถื้อหุน้หลกั คือ บริษทั ลองกอง สตูดิโอ จาํกดั และ บริษทั 
โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) PPS ร่วมกบั BUILK ในการจดัทาํ Program Site Walk ซ่ึงพฒันามาเป็นลาํดบั 
โดยเป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้วิศวกรท่ีไปควบคุมงาน เจ้าของงาน และผูรั้บเหมา รวมถึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในงานใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์รายงานความคืบหนา้ ปัญหาล่าสุด และส่ือสารระหว่างทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใน
โครงการนั้นๆ จากพื้นท่ีหนา้งานไปยงัสาํนกังานใหญ่หรือส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ในโครงการไดท้นัที เม่ือจาํเป็นตอ้ง
แกปั้ญหาเร่งด่วนสามารถทาํไดท้นัที รวมทั้งสามารถรายงานผา่นระบบไดใ้นขณะเดียวกนั ประหยดัทั้งเวลาและตน้ทุน ใน
การดาํเนินงาน โดยปัจจุบนัมีกลุ่มผูใ้ชง้านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 



 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                 ส่วนท่ี 1 - 9 
 

กจิการร่วมค้า 

 กจิการร่วมค้า พพีคีวิ (PPQ) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหวา่งบริษทั PPS  
บริษทั พีทีเอฟ เซอร์วิส จาํกดัและบริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จาํกดั ซ่ึงมีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ80 15 และ 5 
ตามลาํดบั PPQ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเขา้ร่วมประกวดราคาจา้งผูค้วบคุมงานก่อสร้างอาคารท่ีทาํการศาลฎีกา ของสาํนกังาน
ศาลยติุธรรม ปัจจุบนัมีทุนกิจการร่วมคา้ จาํนวน 3.30 ลา้นบาท โดยบริษทัลงทุน2.64 ลา้นบาท ซ่ึงยงัคงรักษาสดัส่วนการ
ร่วมลงทุนในอตัราร้อยละ 80 ทั้งน้ี  บริษทั พีทีเอฟ เซอร์วิส จาํกดัและบริษทั วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จาํกดั ไม่ไดเ้ป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ใหญ่กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 ปัจจุบนัโครงการศาลฎีกาเร่ิมดาํเนินการแลว้ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2555 ท่ีผา่นมา คาดว่าจะดาํเนินการเสร็จส้ินในปี
พ.ศ. 2556 
 
 นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั บริษัทย่อย บริษัทร่วมทีด่าํเนินงานอยู่ในปัจจุบัน  
1. บริษทัยอ่ย  2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั และบริษทั พพีีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
2. บริษทัร่วมทุน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั 
3. กิจการร่วมคา้ 1 แห่ง ไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้ พีพีคิว 
 
บริษทัมีนโยบายแบ่งการทํางานของบริษทัย่อยในกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ดงัน้ี 
1.  บริษทั พพีีเอส ดีไซน จาํกดั ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบวศิวกรรม 
2.  บริษทั พพีีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การถ่ายทาํและตดัต่อวีดีโอ 
 การถ่ายภาพน่ิง และการจดัทาํส่ือโฆษณา 
3.  บริษทั สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกดั ใหบ้ริการออกแบบงานดา้นสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน 
4.  บริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
5.  กิจการร่วมคา้ พีพคิีว ใหบ้ริการดา้นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารท่ีทาํการศาลฎีกา 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
  

 1. โครงสร้างรายได้ 
 

ประเภทรายได้ 
(แบ่งตามลักษณะโครงการ) 

2554 2555 2556  

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รายไดจ้ากการบริการ 256.16 99.79% 265.29 98.92% 290.09 99.08% 

 อาคารสาํนักงาน/อาคารชุด 39.24 15.29% 19.62 7.31% 67.20 22.95% 

 ห้างสรรพสินค้า/โรงแรม 180.12 70.17% 205.85 76.75% 168.77 57.64% 

 สาธารณูปโภค/1 28.89 11.25% 29.73 11.08% 33.86 11.57% 

 อ่ืนๆ/2 7.91 3.08% 10.01 3.77% 20.25 6.92% 
รายไดอ่ื้น 0.54 0.21% 2.91 1.08% 2.69 0.92% 
รวมรายได้รวม 256.70 100 % 268.20 100 % 292.78. 100 % 

 
หมายเหตุ : รายไดอ่ื้น หมายถึง ดอกเบ้ียรับ เงินปันผลรับ และรายไดอ่ื้นๆ 
/1: ประกอบดว้ย สนามบิน โรงพยาบาล ทางด่วน รถไฟฟ้า และ สถานศึกษา 
/2: ประกอบดว้ย วดั โรงงานอุตสาหกรรม และ โชวรู์ม 
 
 2. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษา โดยรับให้คาํปรึกษาและบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง (Project 
Construction Management Service) สําหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ ไดแ้ก่ งานโยธา งานโครงสร้างและ
สถาปัตยกรรม  งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร งานเคร่ืองกล  งานระบบประปาสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั   งาน
ภูมิสถาปัตย ์งานตกแต่งภายใน เป็นตน้ ซ่ึงการให้บริการคาํปรึกษาและบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง สําหรับ
เจา้ของโครงการตั้งแต่เร่ิมวางแผนโครงการ การดาํเนินการก่อสร้าง ต่อเน่ืองไปถึงการใชง้านและการบาํรุงรักษา 
โดยครอบคลุมถึงงานดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
 การออกแบบโครงสร้าง 
 การถอดแบบและคาํนวณปริมาณงานตามแบบ 
 การวางแผนงานหลกัและแผนงานก่อสร้าง 
 การประสานงาน การออกแบบ และการทบทวนแบบ เพื่อใหก้ารก่อสร้างมีประสิทธิภาพ 
 งานวิศวกรรมคุณค่า 
 การจดัการงานก่อสร้าง 
 การประสานงานขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 



 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                 ส่วนท่ี 1 - 11 
 

 การสาํรวจปริมาณงานและประเมินราคา 
 การควบคุมงานก่อสร้าง 
 การตรวจสอบและทดสอบงานระบบประกอบอาคารก่อนงานก่อสร้างแลว้เสร็จ 
 การควบคุมงบประมาณ 
 การจดัการและบริหารทางดา้นพลงังาน 
 การจดัการใชง้านอาคารและทรัพยสิ์น รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารเดิมใหม้ัน่คงแขง็แรงและทนัสมยัยิง่ข้ึน 
 บริษทัฯ เป็นบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษารายแรกๆ ท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ร่วมกบัสถาบนั EAQA (Environmental Accredited 
Quality Assessment) จากประเทศองักฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2542 และไดมี้การพฒันาปรับปรุงระบบคุณภาพ
เร่ือยมาจนไดใ้บรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก BVQA  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ซ่ึงบริษทัฯได้
นาํระบบมาตรฐานคุณภาพมาใชก้บัทุกโครงการท่ีบริษทัเป็นผูบ้ริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างและไดมี้
การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จากพนกังานของบริษทั  โดยท่ีผา่นมามีการอบรมและการตรวจติดตาม
จาก BVQA 

 บริษทัฯไดมี้การแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในการตรวจติดตามคุณภาพภายในบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้ง
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นประจาํทุกปี โดยในปี 2556 บริษทัฯ ได้มีการแบ่งหน่วยงาน
รับผิดชอบในการตรวจติดตามคุณภาพออกเป็น 13 หน่วย แบ่งเป็นการตรวจติดตามคุณภาพภายในบริษทัฯ และ
การตรวจติดตามคุณภาพในแต่ละโครงการ 

 
ลกัษณะการให้บริการในส่วนของงานบริหารการก่อสร้าง 
การบริการของบริษทัฯ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 
1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre Construction Period) : ตั้งแต่ใหค้าํแนะนาํและร่วมออกความเห็นต่างๆ เก่ียวกบัรูปแบบ

โครงการ ไปจนถึงการใหค้าํแนะนาํในการคดัเลือกผูรั้บเหมาเพือ่ใหเ้จา้ของโครงการตดัสินใจเลือก 
2. ช่วงระหวา่งการก่อสร้าง (Construction Period) : ตั้งแต่ผูรั้บเหมาเร่ิมงานก่อสร้างไปจนงานก่อสร้างแลว้เสร็จ 
3. ช่วงหลงัการก่อสร้าง (Post Construction Period) : ตั้งแต่ตรวจสอบงานก่อสร้าง จนส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre construction Period) 
1.1 ใหค้าํปรึกษาในการวางเป้าหมายของโครงการ 
1.2 ใหค้าํปรึกษาในเร่ืองการจดัโครงสร้างและระบบการบริหารโครงการ 
1.3 จดัแผนงานเพือ่ควบคุมโครงการ 
1.4 ใหค้าํปรึกษาและร่วมมือกบัผูว้่าจา้งในการกาํหนดมาตรการทางดา้นการรักษาความปลอดภยั (Safety) การ

ป้องกนัมลภาวะเพื่อสุขภาพ (Healthy) และผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Care) ในการก่อสร้าง 
1.5 ตรวจสอบ ทบทวน แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ เพื่อเสนอผูว้่าจ้างและร่วมกันพิจารณากับ

ผูอ้อกแบบเพ่ือการประหยดัสาํหรับโครงการ 
1.6 กาํหนดเง่ือนไขสญัญาขอ้ตกลงระหวา่งผูว้่าจา้งกบัผูรั้บจา้ง  รวมทั้งหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน 
1.7 ใหค้าํแนะนาํขอ้กฎหมายเก่ียวกบังานก่อสร้างโครงการ 
1.8 ใหค้าํแนะนาํทางเลือกขอ้วิเคราะห์เปรียบเทียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างเพื่อการตดัสินใจ 
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1.9 จดัการคดัเลือกผูเ้สนอราคาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัโครงการฯ เสนอผูว้า่จา้งพจิารณา 
1.10 เตรียมการประกวดราคาเพือ่คดัเลือกผูรั้บจา้งโดย 

 จดัทาํเอกสารการประกวดราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ตลอดจนให้ขอ้มูลเสนอแนะแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบ (Specifications) ทั้งนาํชมสถานท่ีก่อสร้าง 

 จดัใหมี้การประชุมช้ีแจงแบบตอบขอ้ซกัถาม 
 ดาํเนินการวิเคราะห์คุณสมบติัผูเ้สนอราคา 
 เสนอแนะขอ้มูลและวิธีการต่อรองราคา 
 เสนอแนะการตดัสินคดัเลือกผูเ้สนอประกวดราคา 
 จดัทาํเอกสารยนืยนัการวา่จา้ง 
 จดัเตรียมเอกสารสญัญาเพื่อลงนาม 

 
2. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) 
2.1 ควบคุมงานก่อสร้างทุกระบบใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการและสญัญา 
2.2 พิจารณาการขออนุมติัใชว้สัดุและรายการเทียบเท่าจากผูรั้บจา้ง 
2.3 พิจารณาอนุมติัแบบก่อสร้างหนา้งาน (Shop Drawing) ของผูรั้บจา้ง 
2.4 แนะนาํ เสนอแนะ ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงวิธีการก่อสร้างใหด้าํเนินไปอยา่งรวดเร็ว 
2.5 ประชุมร่วมกบัผูว้่าจา้ง ผูรั้บจา้ง และ/หรือผูอ้อกแบบ เพื่อติดตามงานและแกไ้ขอุปสรรคเพื่อให้งานดาํเนินไป

ตามเป้าหมาย 
2.6 พิจารณาแผนงานและตรวจสอบการทาํงานตามขั้นตอน  รวมทั้งเร่งรัดใหผู้รั้บจา้งทาํงานใหเ้ป็นไป ตามแผนงาน

ท่ีวางไว ้
2.7 ตรวจสอบใบเบิกเงินของผูรั้บจา้งใหเ้ป็นไปตามสญัญา  และตรงตามผลงานท่ีผูรั้บจา้งทาํไดจ้ริง 
2.8 แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีอาจเกิดข้ึนขณะก่อสร้าง เช่น ขอ้ปัญหาขดัแยง้ในแบบ 
2.9 ตีความตามรูปแบบรายการและสัญญาให้งานก่อสร้างดาํเนินไปโดยสะดวกโดยไม่เกิดผลเสียหายแก่งานและผู ้

วา่จา้ง 
2.10  สั่งหยุดการทาํงานเม่ือเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้างหรือเม่ือเห็นว่าจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นในการก่อสร้าง 
2.11  ตรวจการทดลองวสัดุต่างๆ ตามท่ีระบุในสญัญา 
2.12  สัง่ปฏิเสธงานท่ีไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีระบุไว ้
2.13  ตรวจอนุมติัและพิจารณาการดาํเนินงานของผูรั้บจา้งช่วง และของผูรั้บจา้งหลกั 
2.14  หาทางไกล่เกล่ียปัญหาขอ้โต้แยง้ใดๆ โดยการพิจารณาหาขอ้เสนอแนะและแนวทางการหาขอ้ยุติปัญหาท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
2.15  ช่วยเหลือผูรั้บจา้งในดา้นเทคนิคต่างๆ 
2.16  รายงานความกา้วหนา้ของงานประจาํทุกเดือน หรือทุกระยะท่ีเห็นว่าจาํเป็น 
2.17  สรุปเหตุผล  เง่ือนไข  จาํนวนเพิ่ม-ลด  ของการเปล่ียนแปลงราคา อนัเน่ืองมาจากการแกไ้ขเปล่ียนแปลงงาน

ระหวา่งการก่อสร้าง โดยเป็นผูป้ระเมินราคางานเปล่ียนแปลงเสนอผูว้า่จา้ง 
2.18  จดัทาํประมาณการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Flow) ซ่ึงจะใชใ้นการดาํเนินงานตามโครงการเพื่อเป็นขอ้มูลใน

การจดัทาํงบประมาณการใชเ้งินประจาํปีของผูว้า่จา้ง 
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2.19  กาํกบัดูแลการประสานงานของผูรั้บจา้งต่างๆ 
2.20  ตรวจสอบและแนะนาํผูว้่าจา้งเก่ียวกบัคาํร้องของผูรั้บจา้ง ในการขอต่ออายุสัญญาสําหรับงานท่ีเพิ่มเติม และ

เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึง (ถา้มี) 
2.21  ควบคุมงานก่อสร้าง งานป้องกนัอุบติัเหตุ  มลภาวะจากการก่อสร้าง และการร้ือถอน และควบคุมงานร้ือถอน

อาคารเดิม 
2.22  ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีของผูว้า่จา้งในการวางแผนและอาํนวยความสะดวกในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีอาคาร 

 
3. ช่วงหลงัการก่อสร้าง (Post construction Period) 
3.1 วางแผนงานหลงังานก่อสร้างแลว้เสร็จ  เพื่อบริหารงานหลงัจากมีการเปิดใชอ้าคารแลว้  ในการดูแลงานทางดา้น

สถาปัตยกรรม และงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ทุกระบบตามระยะเวลาในสญัญาการรับประกนั 
3.2 ตรวจสอบและรายงานความชาํรุดบกพร่องของงานท่ีเกิดข้ึนให้ผูว้่าจา้งทราบ และกาํกบัดูแลให้ผูรั้บจา้งจดัการ

แกไ้ขความชาํรุดบกพร่องของงานนั้นให้คืนดี และควบคุมงานตลอดเวลาจนงานแกไ้ขแลว้เสร็จ พร้อมส่งมอบ
งานใหผู้ว้่าจา้ง 

3.3 รวบรวมและตรวจสอบแบบงานก่อสร้างตามจริง (As-built Drawings) ของผูรั้บจา้ง และส่งมอบใหก้บัผูว้่าจา้ง 
3.4 รวบรวมและตรวจสอบคู่มือการใชง้าน (Operation Manual) ของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในอาคาร และส่งมอบใหก้บัผูว้่า

จา้ง 

ภาพสรุปการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ 

 
 
 
 
 
 

    จนกระท่ังงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 
 

2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 ผู้ รับเหมา 1 ผู้ รับเหมา 2 ผู้ รับเหมา 3 ผู้ รับเหมา 4 ผูรั้บเหมา 5 ผูรั้บเหมา 6 

บริษัทวศิวกรท่ีปรึกษา 

ห้างสรรพสนิค้า พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

โรงแรม โรงงานอตุสาหกรรม สถานศกึษา อาคารสํานกังาน 

สาธารณปูโภคพืน้ฐาน เช่น สนามบิน รถไฟฟ้า ทอ่สง่ก๊าซ โรงพยาบาล 

เจ้าของโครงการ
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 การทาํการตลาดและบริการทีสํ่าคญั 

บริษทัฯ ไดส้านต่อความมุ่งมัน่ในการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษทัฯ ออกไปในวงกวา้งกว่าเดิม จาก
ก่อนหนา้น้ีท่ีไดจ้ดัตั้งบริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั ตั้งแต่ปี 2533 เพื่อใหบ้ริการดา้นการออกแบบโครงสร้างและงานระบบ
สาํหรับรองรับการก่อสร้างภายในอนัเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในปี 2556 น้ีบริษทัฯ ไดมี้พฒันาการ
อยา่งมีนยัยะสาํคญั โดยเม่ือตน้ปีบริษทัไดมี้การจดัตั้งบริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนซ์ จาํกดั เพื่อใหบ้ริการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการถ่ายทาํวีดีโอ และส่ือโฆษณา ต่อมาบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนกบับริษทั สวอน แอนด ์
แมคคลาเรน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดจากประเทศสิงคโปร์เพื่อให้บริการดา้นงานออกแบบ
ดา้นสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน และล่าสุดบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนกบั บริษทั บิลค์ เอเชีย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัชั้น
แนวหน้าของประเทศไทยในการให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกบัอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อร่วมกนัพฒันา
โปรแกรมท่ีช่วยลดขั้นตอนการทาํงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งน้ีการลงทุนดงักล่าวยงัเป็นโอกาสดีท่ีบริษทัจะมีสิทธิ
เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัฯ ท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตอีกดว้ย 

ไม่เพียงเท่าน้ีบริษทัฯ ตระหนกัดีถึงลกัษณะธุรกิจหลกัของบริษทัในการใหบ้ริการคาํปรึกษาและบริหาร
จัดการโครงการ บริษทัฯ จึงมุ่งเน้นในการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานในทุกระดับของบริษทัให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึนอยู่เสมอ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง PPS Training Center ข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการดาํเนินธุรกิจต่างๆ และเป็นส่วนหน่ึงใหอ้งคก์รพฒันาไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดัใหมี้การอบรมพนกังานของ
บริษทัใหเ้กิดความรู้ความเช่ียวชาญในการทาํงาน โดยเพาะพนกังานท่ีจะเล่ือนระดบัไปสู่ตาํแหน่งผูจ้ดัการโครงการ จะตอ้ง
ผา่นการอบรมเป็นจาํนวน 84 ชัว่โมง โดยเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอบรมจากภายในและภายนอกบริษทัมาเป็นผูใ้ห้
ความรู้ โดยเป็นไปในลกัษณะของการส่งต่อความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้งรวมถึงการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนั ทั้งยงั
จดัให้มีการส่งบุคลากรของบริษทัฯ ไปอบรมหลกัสูตรการศึกษาต่างๆ ท่ีไดจ้ดัข้ึนไม่ว่าโดยหน่วยงานของภาครัฐหรือ
เอกชน โดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว ส่งผลใหพ้นกังานของบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับในการทาํงานมาก
ยิ่งข้ึน ช่วยให้สามารถขยายกลุ่มลูกคา้ออกไปทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน บริษทัฯ จึงมีโอกาสไดรั้บงานมากข้ึน ทั้งน้ี
บริษทัฯ ยงัจัดให้มีการประเมินทรัพยากรบุคคล ทั้งทางดา้นจาํนวนและความสามารถของบุคลากร ความซับซ้อนของ
โครงการและจาํนวนบุคลากรท่ีจะตอ้งใหบ้ริการเป็นปัจจยัหลกั โดยอา้งอิงจากตน้ทุนบุคลากรและค่าใชจ่้ายท่ีประมาณไว้
ในแต่ละโครงการเพือ่ใหก้ารบริการของบริษทัตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุดทั้งในดา้นราคาและคุณภาพ  

  สําหรับธุรกิจการให้บริการให้คาํปรึกษาและบริหารจัดการโครงการนั้ น ความเช่ือมั่นในความรู้
ความสามารถของวิศวกรเป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคยัในการไดรั้บพิจารณาคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บงาน บริษทัจดัใหมี้วิศวกรระดบั
ผูจ้ดัการ (Project Manager) ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ทาํงานเป็นผูค้วบคุมงานอยา่งนอ้ย 1 คนเพื่อส่งต่อ
ความสาํเร็จไปยงักลุ่มลูกคา้ ทั้งยงัจดัใหมี้ทีมงานเพื่อควบคุมการก่อสร้าง ใหค้าํปรึกษาดา้นต่างๆ รวมถึงการรายงานความ
คืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างแก่เจา้ของโครงการเพื่อให้เจ้าของโครงการไดท้ราบถึงพฒันาการของการ
ทาํงานแต่ละระยะ ส่งผลให้เจา้ของโครงการสามารถตรวจสอบงานตามตารางท่ีวางแผนไว ้ไม่เพียงเท่าน้ีตามท่ีบริษทัได้
เปิดใหบ้ริการมาเป็นระยะเวลา 27 ปี เราจึงมีทีมวิศวกรท่ีปรึกษาอาวุโสสาํหรับเขา้ตรวจโครงการก่อสร้างเพื่อใหค้าํแนะนาํ
ดา้นต่างๆเป็นประจาํอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ช่วยใหก้ารบริหารโครงการสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและมีคุณภาพเป็นท่ีพึง
พอใจของลูกคา้ 

จากการใหค้วามสาํคญัดา้นคุณภาพการบริการ ตลอดจนการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ซ่ึงถือเป็น
หวัใจสาํคญัหรือปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจงานบริการ ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับทั้งจากลูกคา้เจา้ของโครงการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปัจจุบนับริษทัไดใ้ห้บริการมากกว่า 100 โครงการโดยเรายงัคงมุ่งพฒันาและเพ่ิมขีด
ความสามารถต่อไป 
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ลกัษณะลูกค้า 
 

ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลกั  
ลูกคา้ของบริษทั คือ เจา้ของโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 

กลุ่มตามประเภทโครงการก่อสร้าง ดงัน้ี 
1) กลุ่มโครงการก่อสร้างอาคาร คือ เจา้ของอาคาร  เช่น อาคารสํานกังาน โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ 

คอนโดมิเนียม โรงงาน และอาคารในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ โดยส่วนมากลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นภาคเอกชน  ซ่ึงพฒันาอาคารใน
เชิงพาณิชยกรรม  และเป็นโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  

2) กลุ่มโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค คือ เจ้าของโครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงโดยมากรัฐบาลเป็น
เจา้ของโครงการ  ทาํการพฒันาเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  อาทิเช่น สนามบิน รถไฟฟ้า ทางด่วนยกระดบั ท่าเรือนํ้ า
ลึก ระบบบริหารจดัการนํ้ าและระบบชลประทาน เป็นตน้  โดยส่วนมากจะเป็นโครงการระยะยาว  และขนาดของโครงการ
จะใหญม่าก  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการวิศวกรท่ีปรึกษา 

3) งานโครงการพิเศษ  เช่น  โครงการเก่ียวกบัพลงังาน  เป็นตน้ 
4)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของการก่อสร้างระดับกลางถึงการก่อสร้างระดับใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสนามบิน 
หา้งสรรพสินคา้ อาคารสาํนกังาน โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ศนูยข์ายสินคา้ปลีก รถไฟฟ้า ทางด่วน ฯลฯ 
 
การจําหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 

บริษทัรับงานบริการใหค้าํปรึกษาและบริหารจดัการโครงการก่อสร้างจากเจา้ของโครงการก่อสร้างจาก 
2 ช่องทาง คือ  การติดต่อจากเจา้ของโครงการโดยตรงหรือการแนะนาํจากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการ  และการเขา้ร่วมประกวด
ราคา/การประมูลราคา (Price Auction)  ซ่ึงมกัจะเป็นโครงการก่อสร้างท่ีมีภาครัฐเป็นเจา้ของโครงการและ/หรือโครงการ
ขนาดใหญ่ท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีท่ีผูบ้ริหารและควบคุมการก่อสร้างมากกว่า 1 ราย หรือเป็นบริษทัท่ีมีระเบียบการว่าจา้งกาํหนด
ไว ้โดยผูบ้ริหารมีการติดตามข่าวสารการเปิดประกวดราคาเพ่ือไดย้ืน่เสนอเป็นผูบ้ริหารโครงการอยูต่ลอดเวลา 

ท่ีผ่านมานั้น การรับงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะมาจากการติดต่อเขา้มาของเจา้ของโครงการโดยตรง 
เน่ืองมาจากผลงานการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของบริษทัท่ีผ่านมา เป็นเคร่ืองยืนยนัไดเ้ป็นอยา่งดีถึงคุณภาพของ
การใหบ้ริการของบริษทัฯ อีกทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ยงัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของโครงการ จึงทาํใหบ้ริษทัฯ
ไดรั้บความไวว้างใจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและควบคุมงานก่อสร้างของเจา้ของโครงการหลายๆ กลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 
จึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในวงการมาดว้ยดีโดยตลอด 

ไม่เพียงเท่าน้ี ในปัจจุบนับริษทัฯ เป็นท่ียอมรับในระดบักวา้งยิง่ข้ึนโดยเร่ิมรับงานจากต่างประเทศแลว้ 
 
 

ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขนั 

 ธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง มีความเก่ียวขอ้งต่อเน่ืองโดยตรงกับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคอสังหาริมทรัพย  ์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองต่อการลงทุนสร้างส่ิงปลูกสร้างใหม่ โดยประมาณแลว้มูลค่าของงานออกแบบและการใหบ้ริการบริหารโครงการ
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ก่อสร้างจะมีขนาดแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัลกัษณะของงานและขอบเขตของการใหบ้ริการ โดยจะอยูท่ี่มูลค่าประมาณร้อยละ 
2-5 ของมูลค่าของโครงการก่อสร้างนั้นๆ โดยท่ีขอบเขตของการให้บริการการออกแบบสาํหรับแต่ละโครงการจะมีความ
แตกต่างกนัไปเช่น การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การประเมินราคางานก่อสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบทางวิศวกรม การบริหารโครงการ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพเม่ือส่งมอบ ฯลฯ สําหรับ
โครงการภาครัฐนั้นนิยมเรียกการบริการน้ีรวมๆวา่ คา้จา้งท่ีปรึกษา 

 สําหรับภาพรวมในปี 2556 ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยร่วมยงัคงมีการเติบโต แต่ไม่ได้เติบโตสูงเท่าท่ี
คาดการณ์ไว ้จากการเปิดเผยของสถาบนัก่อสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่า จากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดลงว่าอาจโตไม่ถึงร้อยละ 3 เป็นส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นใหแ้นวโนม้การลงทุน
อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยปี 2556 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวว้่าจะเติบโตร้อยละ 8-8.5     จากปีก่อน หรือท่ีมีการ
ประเมินมูลค่าการลงทุนไวท่ี้ประมาณ 1 ลา้นลา้นบาทได ้ ซ่ึงสาํหรับตวัเลขดงักล่าวเป็นตวัเลขท่ีรวมการก่อสร้างทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนไว ้ดว้ยกนัแลว้  ดงันั้นภาพรวมอุตสาหกรรมการออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้างจึงเติบโตในทิศทาง
เดียวกนั คือยงัมีการเติบโตอยู ่แต่ไม่ไดเ้ติบโตสูงเท่าท่ีคาดการณ์ไว ้ 

 จากการเปิดเผยของกระทรวงการคลงั ไดมี้รายงานวา่ ในปีงบประมาณ 2556 ไดจ้ดัสรรงบลงทุนภาครัฐ ไวจ้าํนวน 
467,000 ลา้นบาท ซ่ึงรวมหมดทั้งโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และโครงการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามท่ี
กระทรวงทบวงกรมทั้งหลายขออนุมติัโครงการไว ้ทั้งท่ีเป็นโครงการใหม่และเป็นงบผกูพนั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัวงเงิน
ก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2556  จะเห็นว่า เป็นจาํนวนเงินท่ีใกลเ้คียงกนั ตวัเลขดงักล่าวเป็นอีกตวัเลขหน่ึงท่ีสะทอ้นมูลค่า
ของอตุสาหกรรมและสภาพภาวะอตุสาหกรรมก่อสร้างโดยรวม ทั้งน้ียงัสะทอ้นปัจจยัเพิ่มเติมสาํหรับโครงการภาครัฐท่ีไดมี้
การอนุมติัไวแ้ลว้ สามารถดาํเนินต่อไดแ้ต่อาจจะมีความล่าชา้ไปบา้งเท่านั้น 

นอกจากน้ี สาํหรับแนวโนม้ธุรกิจโดยรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาํนกัวิจยัธุรกิจ สายงานบริหารความเส่ียง 
ธนาคาร แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดร้ายงาน สรุปแนวโนม้ธุรกิจก่อสร้างช่วงปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถึงปี 2557 ว่า
มีแนวโน้มค่อนขา้งดี โดยมีปัจจยัสนับสนุนหลกั มาจากการลงทุนโครงการของภาครัฐท่ีมีแผนงานและอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง  โดยรัฐมีนโยบายเร่งผลกัดนัโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการบริหารจดัการนํ้ า    ซ่ึงคนส่วนใหญ่
ใหค้วามสนใจ    โดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจก่อสร้าง เพราะโครงการดงักล่าวเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของภาคธุรกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการลงทุนก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ท่ีอยู่
อาศยั สถานประกอบการประเภทต่าง ๆ อาทิ โรงแรม ศูนยก์ารคา้ พื้นท่ีคา้ปลีก โรงงานอุตสาหกรรม คลงัสินคา้ เป็นตน้  

ในขณะเดียวกนัมีสัญญาณท่ีตอ้งระวงัว่าผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างจะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากเร่ืองตน้ทุน
ค่าวสัดุก่อสร้างท่ีปรับเพิ่มข้ึน ภาวะขาดแคลนแรงงานท่ีหายากข้ึน และแนวโนม้ความล่าชา้ของโครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ซ่ึงเป็น  ผลสะทอ้นท่ีสอดคลอ้งกบัภาพรวมของ
ธุรกิจก่อสร้าง ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม    แห่งชาติ (สศช.) รายงานว่าธุรกิจก่อสร้างซ่ึงมี
มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 4.7 แสนลา้นบาทในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 ซ่ึงเป็นการขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เร่ิมชะลอลงตามความผนัผวนของภาคการเมือง และผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีล่าชา้ของ
ภาครัฐ รวมถึงผลจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน  

สําหรับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมซ่ึงส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและภาคบริการท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น สศช. คาดการณ์สถานการณ์แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2557 ไวว้่าจะขยายตวัไดดี้ข้ึน โดยคาดว่าจะมี    การ
ขยายตวัร้อยละ 4.0-5.0 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกั ๆ จากการปรับตวัท่ีดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก ผลจากการ  ดาํเนินการตาม
แผนการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งราคานํ้ ามนัและเงินเฟ้อซ่ึงอยูใ่นระดบัตํ่า ท่ีจะเอ้ืออาํนวยต่อการ   ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ  ซ่ึง
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ตรงกบัการคาดการณ์แนวโนม้การเติบโตของธุรกิจก่อสร้างของอีกหลายหน่วยงานท่ี   คาดการณ์ว่า ธุรกิจก่อสร้างจะเป็น
ธุรกิจท่ียงัขยายตวัไดต่้อเน่ืองในปี 2557 อนัเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างต่อเน่ืองของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ 
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ ของภาคเอกชน โดยเฉพาะส่วนท่ีขยายไปในต่างจงัหวดัโดยเฉพาะจงัหวดั
หวัเมือง และจงัหวดัท่องเท่ียว   รวมถึงจงัหวดัท่ีเป็นประตูสู่การเช่ือมต่อกบัภูมิภาคอาเซียนในทุก ๆ ภาคของประเทศ ทั้งท่ี
เป็นโครงการพื้นท่ีคา้ปลีก  และโครงการท่ีพกัอาศยัประเภทต่าง ๆ รวมถึงแนวโนม้การเติบโตจากแผนการพฒันาโครงการ
ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น โครงการ รถไฟฟ้าทั้งเส้นทางใหม่และส่วนต่อขยาย  ซ่ึงมีการเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือการลงทุนและมีงบคงเหลือกว่า 1.7 แสนลา้นบาท  

 สําหรับสถาบนัก่อสร้างแห่งประเทศไทยไดค้าดการณ์แนวโน้มในปี 2557 ในทิศทางท่ีอนุรักษนิ์ยมกว่า คือ 
คาดการณ์วา่ ทิศทางยงัคงชะลอตวัลงจาก  ปี 2556 หากพิจารณาการทาํสัญญาของเอกชนกบัรัฐในปีงบประมาณใหม่ท่ียงัคง
นอ้ย เช่นเดียวกบัการก่อสร้างเอกชนโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม อาคารบา้นเรือนท่ีเร่ิมชะลอตวัตั้งแต่กลางปี 2556 มาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

สาํหรับโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีการจา้งผูอ้อกแบบและท่ีปรึกษาโครงการนั้น มกัจะเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ หรือโครงการขนาดกลางท่ีมีการระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของผูว้่าจ้าง หรือเป็นโครงการเจ้าของงานไม่สามารถดูแล
ควบคุมโครงการก่อสร้างไดเ้อง หรือระบุเฉพาะเจาะจงใหมี้ท่ีปรึกษาภายนอก ดงันั้นมูลค่าของธุรกิจออกแบบและบริหาร
โครงการโดยรวมจะทาํไดโ้ดยการประมาณการคร่าวๆเท่านั้นของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด หากประเมินท่ีประมาณร้อยละ 
2 ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งระบบ อาจประเมินได้อยู่ท่ี 2 หม่ืนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงตวัเลขน้ีจะแฝงอยู่ในงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ 

 หากพิจารณาแนวโนม้โดยรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาแยกตามงานภาครัฐ
และเอกชน และประเภทของส่ิงปลูกสร้างแลว้ จะสามารถประเมินแนวโนม้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

สาํหรับโครงการภาครัฐ โครงการท่ีจะมีปัจจยัสาํคญํท่ีสุด คือโครงการการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงมีผลต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยตรง เน่ืองจากโครงการการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในตวัมนัเอง ตอ้งการงานวิศวกรท่ีปรึกษา
เป็นจาํนวนมาก รวมทั้ งโครงการดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนก่อสร้างและพฒันาโครงการก่อสร้างอ่ืนๆจาก
ภาคเอกชนอีกดว้ยเพราะปัจจยัโดยรวมของทาํเลจะดีข้ึนตามโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีข้ึน ดงันั้น หากมีความไม่มัน่คงทางการ
เมืองและเศรษฐกิจใดๆเกิดข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบต่ออุปสงคข์องธุรกิจโดยตรง อยา่งไรก็ดีบริษทัประเมินว่า ความไม่มัน่คง
ดงักล่าว น่าจะส่งผลในลกัษณะท่ีทาํใหโ้ครงการดงักล่าวล่าชา้ไปเท่านั้น แต่ไม่น่าจะถูกยกเลิกเน่ืองจากโครงการการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิงจาํเป็นในการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการเตรียมพร้อม
ประเทศในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ และหลายโครงการ
ไดมี้การอนุมติัและจดัสรรงบประมาณไวก่้อนแลว้ สาํหรับโครงการภาครัฐท่ีมีการจดัจา้งวิศวกรผูอ้อกแบบและท่ีปรึกษาจะ
เป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ และมีการกาํหนดเง่ือนไขในการเขา้เสนองานโดยเฉพาะเจาะจง เช่น ประสบการณ์ ผลงาน
อา้งอิง ซ่ึงเป็นการจาํกดัให้บริษทัท่ีปรึกษาขนาดใหญ่และมีประสบการณ์สามารถยื่นเสนอได ้แต่บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา
อ่ืนๆท่ีไม่เขา้เง่ือนไขจะไม่สามารถยืน่ขอ้เสนอได ้

สาํหรับโครงการภาคเอกชน แบ่งออกเป็นโครงการก่อสร้างหลายประเภท ซ่ึงมีลกัษณะ ภาวะอุตสาหกรรมและ
แนวโน้มท่ีแตกต่างกนัเล็กน้อย ประกอบไปดว้ยโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และ
หา้งสรรพสินคา้ อาคารสาํนกังาน โรงงานและโครงการก่อสร้างประเภทอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  
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เม่ือพิจารณาเฉพาะในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีผลต่อ
ธุรกิจใหบ้ริการบริหารโครงการก่อสร้างพบว่า มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน   โดยมีการปรับตวั
ของราคาท่ีอยู่อาศยัทุกประเภท ในฝ่ังอุปทานมียอดสินเช่ือผูป้ระกอบการของธนาคารพาณิชย์และจาํนวนโครงการ
อสังหาริมทรัพยเ์ปิดตวัใหม่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.3 และร้อยละ 30.6 ตามลาํดบัในไตรมาส 2-3 ของปี 2556 ขณะท่ีราคาท่ีดินมี
การปรับตวัเพ่ิมข้ึนเช่นกนั รวมทั้งผลจากการขยายตวัของจาํนวนนกัท่องเท่ียวจากประเทศต่าง ๆ  ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองก็
เป็นตวัเร่งใหเ้กิดการขยายตวัดา้นการลงทุนในโครงการก่อสร้างท่ีเก่ียวกบัสาขาโรงแรมและภตัตาคารดว้ยเช่นกนั  

หากพิจารณาท่ีแนวโนม้อตุสาหกรรมก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชุดพกัอาศยัแลว้ ผลการศึกษาแนวโนม้ของธุรกิจจาก
ฝ่ายวิจยั  คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย รายงานว่า แมว้่าโครงการอาคารชุดพกัอาศยัมีการชะลอการก่อสร้าง
หรือก่อสร้างได้ช้าลง และบางโครงการตอ้งเล่ือนกาํหนดแลว้เสร็จออกไป เพราะผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลน
แรงงานก่อสร้างซ่ึงมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพยทุ์กประเภท แต่ก็คาดการณ์ว่า ตลาดอาคารชุดพกัอาศยัยงัคงมีแนวโนม้
ขยายการเติบโตต่อเน่ือง เพราะยงัไม่มีสัญญาณเด่นชัดว่าจะลน้ตลาด เพียงแต่ตลาดจะเป็นของผูป้ระกอบการรายใหญ่
โดยเฉพาะบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มุ่งพฒันาโครงการเพ่ือกลุ่มรายได้
ระดบักลางข้ึนไป และเนน้การพฒันาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในมากข้ึน โดยมีพ้ืนท่ีพฒันาโครงการท่ีไดรั้บ
ความสนใจ ทั้งจากฝ่ังผูซ้ื้อและผูข้ายมากท่ีสุดบริเวณแนวรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ท่ียงัมีพื้นท่ีใหเ้ลือกพฒันาโครงการไดอี้กมาก  

การศึกษาของฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย สอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ตลาดโครงการ
ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัของศูนยว์ิจยักสิกรไทย ซ่ึงพบวา่บทสรุปของตลาดอาคารชุดพกัอาศยัในช่วงส่งทา้ยปี 2556 ยงัคง
มีการเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเน่ือง แมว้่าเจ้าของโครงการจะต้องเจอกับโจทยท่ี์ทา้ทาย  ทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน   รายงาน
ดงักล่าวน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้ในกลุ่มน้ีของบริษทัฯน่าจะยงัมีการเติบโตต่อไปได ้แมจ้ะมีความเส่ียงเพิม่ข้ึนบา้งกต็าม 

สาํหรับในกลุ่มของหา้งสรรพสินคา้และศูนยก์ารคา้ยงัคงมีการเติบโตต่อเน่ือง โดยเฉพาะในส่วนของภูมิภาคตาม
ความเจริญท่ีเพิ่มข้ึนตามหวัเมืองต่างๆในประเทศ และตามแผนพฒันาของผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะยงัคงมีแนวโนม้การเติบโต
ต่อเน่ืองไปไดใ้นปี 2557  

นอกเหนือจากกลุ่มอสังหาริมทรัพยใ์นกลุ่มดังกล่าวแลว้ อุปสงค์ของธุรกิจท่ีปรึกษาอีกส่วนหน่ึงจะมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะประเมินไดผ้่านดชันีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม เม่ือพิจารณาจากยอดการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พบขอ้มูลท่ีเป็นแนวโนม้ท่ีดีว่า มีความเป็นไป
ไดท่ี้เศรษฐกิจจะเติบโตต่อเน่ืองจากมูลค่าลงทุนโดยตรง จากต่างประเทศและจากผูป้ระกอบการไทย เฉพาะคร่ึงปีแรกของปี 
2556 พบว่า มียอดการขอรับการส่งเสริม การลงทุนมูลค่าเกิน 6.3 แสนลา้นบาท และคาดว่ายอดการลงทุนทั้งปี 2556 รวม
แลว้จะมียอดการลงทุนถึง 1 ลา้นลา้นบาท  ตามเป้าหมายท่ีบีโอไอตั้งไว ้โดยในคร่ึงปีหลงั มีประเภทโครงการท่ีเติบโต
ต่อเน่ืองจากปริมาณ  การขอรับการส่งเสริมการลงทุนมาจากโครงการขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจสาํคญั ๆ เช่น กลุ่มเกษตร ยาน
ยนต ์โรงไฟฟ้า การขนส่งทางอากาศ เป็นตน้  

 อย่างไรก็ตาม แมเ้ศรษฐกิจและแนวโน้มธุรกิจก่อสร้างจะยงัมีแนวโน้มดีข้ึนจากองคป์ระกอบต่าง ๆ  แต่จาก
สถานการณ์ปัจจุบนักมี็ความกงัวลว่า ปัจจยัดา้นการเมืองจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในประเทศชะลอตวั  เพราะจะทาํใหผู้บ้ริโภค
ระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน และอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้างไดโ้ดยเฉพาะประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขณะท่ีตน้ทุนดา้น
การก่อสร้าง ทั้งราคาวสัดุ ค่าจา้งแรงงาน ความผนัผวนของราคา  นํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีอยู่ในระดบัสูง ทั้งหมดน้ีลว้นส่งผลต่อ
การดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจใหบ้ริการบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง เพราะเป็นตวัเร่งให้
การแข่งขนัสูงข้ึน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการบางราย  เพื่อใหมี้โอกาสไดง้านอาจจะใชก้ลยทุธ์การตดัราคา หรือลดมูลค่างาน
ลง เพือ่แยง่ชิงงานจากโครงการต่าง ๆ  ทั้งโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน  
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อยา่งไรก็ดี บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือPPS มีการปรับสัดส่วนของโครงการประเภท
ต่างๆอย่างเหมาะสม ทาํให้สามารถดาํเนินธุรกิจโดยมีการเติบโตต่อเน่ืองได ้โดยการรักษาสมดุลในการรับงานประเภท
ต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนจนไดรั้บการยอมรับในความเป็นมืออาชีพดา้นการบริหารโครงการในระดบัแนวหนา้ของ
เมืองไทย จากการสร้างผลการดาํเนินงานใหเ้ติบโตอย่างต่อเน่ืองมาตลอดกว่า 27 ปี ในโครงการหลายหลายประเภท อาทิ 
โครงการประเภทอาคารสูง ทั้งอาคารสาํนกังานและอาคารท่ีพกัอาศยั โรงแรม โครงการหา้งสรรพสินคา้ และศูนยก์ารคา้
ต่าง ๆ โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมไปถึงงานบูรณะซ่อมแซม งานตกแต่งอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
รวมทั้งโครงการพิเศษท่ีต้องการความชาํนาญพิเศษทางดา้นวิศวกรรมในการควบคุมการก่อสร้าง ในปี 2556 ท่ีผ่านมา 
บริษทัยงัคงสามารถเติบโตได ้ แมว้่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะเติบโตไม่ไดดี้เท่าท่ีควรก็ตาม ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเพราะ
บริษทัฯยงัคงไดรั้บความไวว้างใจในบริการทั้งจากลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ อีกทั้งกลุ่มลูกคา้ หรือตลาดท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการ
ถือว่าเป็นตลาดท่ีเฉพาะเจาะจงพอสมควร นัน่คือ โครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงผูรั้บบริการจะพิจารณา
เฉพาะผูใ้หบ้ริการท่ีมีช่ือเสียง มีประสบการณ์ในการทาํงานยาวนานและมีผลงานเป็นเคร่ืองพิสูจน์ ซ่ึงเป็นเกราะป้องกนัการ
แขง่ขนัในระดบัหน่ึง 

ทั้งน้ีบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าจากประสบการณ์ในการบริหาร และการปรับตวัของธุรกิจอยู่เสมอตามการติดตามอย่าง
ใกลชิ้ดถึงสถานการณ์ต่างๆ บริษทัฯจะยงัสามารถรักษาการเติบโตของบริษทั โดยการบริหารสัดส่วนของประเภทของงาน
ตามสถานการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงนั้นๆ 
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2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 
 

 บริษทัเขา้รับจากงานจากทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาํอธิบายแผนภาพ 

1. เจา้ของโครงการแสดงความจาํนงใหบ้ริษทัเขา้ร่วมเสนอราคาหรือประมูลราคา  
2. บริษทัเขา้รับฟังรายละเอียดโครงการ และ/หรือศึกษารายละเอียดเอกสารขอ้กาํหนดโครงการ (TOR) 
3. บริษทัจดัทาํแผนงาน และคดัเลือกทรัพยากรบุคคลใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อประมาณ

ตน้ทุนโครงการและเตรียมนาํเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพต่อลูกคา้ 

เจ้าของโครงการ 
(ลกูค้าหน่วยงานเอกชน) 

เจ้าของโครงการ 
(ลกูค้าหน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ) 

สง่หนงัสือแจ้งให้ PPS 
เข้าไปเสนองานบริการ
และร่วมประกวดราคา 

ดปูระกาศการจดัซือ้/จดัจ้าง 
ตามสื่อและเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

PPS เข้าไปรับฟัง
รายละเอียดของงานจาก

เจ้าของโครงการ 

PPS เข้าไปรับเอกสาร
ข้อกําหนดโครงการ 

(Term of Reference ; TOR) 

ผู้บริหาร PPS อนมุตัข้ิอเสนอเพ่ือย่ืนประกวด
ราคาตามขัน้ตอนของหน่วยงาน(ราชการ) 

PPS คดัเลือกและมอบหมายงาน 
ให้แก่ผู้ อํานวยการโครงการ (Project Director ; “PD”) 

PD จดัทําแผนโครงการ+คดัเลือกทีมวิศวกร+เสนอราคาคา่บริการ
วชิาชีพสําหรับโครงการเพ่ือนําเสนอผู้บริหาร PPS พิจารณา 

ผู้บริหาร PPS อนมุตัข้ิอเสนอเพ่ือ
สง่ไปยงัลกูค้า(เอกชน) 

ผู้บริหาร PPS และ PD ร่วมนําเสนอรายละเอียดการทํางานให้
ลกูค้าทราบ พร้อมทัง้เจรจาเง่ือนไขและราคาคา่บริการวชิาชีพ 

PPS และลกูค้าร่วมลงนามสญัญา
จ้างท่ีปรึกษาโครงการ 

PPS เร่ิมปฏบิตังิานตามสญัญา 

ฝ่ายบญัชี PPS สง่ใบแจ้งหนีแ้ละเรียกเก็บ
คา่บริการวชิาชีพจากลกูค้า 

ลูกค้าจ้างตรง 
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4. ผูบ้ริหารรับทราบและอนุมติัขอ้เสนอเพื่อส่งไปลูกคา้ หรือเขา้ระบบประกวดราคาตามขั้นตอนของหน่วยงาน
ราชการ 

5. ผูบ้ริหารและ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมเสนอรายละเอียดค่าบริการวิชาชีพและแผนงานการบริหาร
โครงการ ต่อเจา้ของโครงการพร้อมทั้งเจรจาเง่ือนไขค่าบริการวิชาชีพ 

6. บริษทัร่วมลงนามสัญญาจา้งท่ีปรึกษา 
7. บริษทัเร่ิมปฏิบติังานตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้พร้อมทั้งจดับุคลากรเขา้โครงการตามแผนการท่ีวางไวจ้นกระทัง่

งานก่อสร้างแลว้เสร็จ 
8. ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ส่งใบแจง้หน้ีและเรียกเกย็ค่าบริการวิชาชีพเป็นรายเดือนตามสัญญา 

 
 

การจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) 
 บริษทัฯ อาจจะตอ้งมีการจดัจา้งบุคคลภายนอก เพื่อเขา้มาร่วมเป็นทีมงานหรือหน่วยงานหน่ึงในการเขา้เสนอรับ
งานวิศวกรท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง สาํหรับโครงการท่ีเจา้ของโครงการมีขอ้กาํหนดเร่ืองลกัษณะงานท่ีจะให้
เขา้ไปบริหาร (Scope of service) และ/หรือมีขอ้กาํหนดดา้นคุณสมบติัของบุคลากรท่ีจะเขา้มาใหบ้ริการ (Qualification) ท่ี
กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) อาทิเช่น ตอ้งมีผลงานในอดีตท่ีเป็นโครงการเฉพาะ (Track 
record) เป็นตน้ 
 ทั้งน้ี  บริษทัฯ มีการกาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลภายนอกท่ีผา่นเกณฑเ์บ้ืองตน้ตามเง่ือนไข
ใน TOR ของเจา้ของโครงการ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูอ้าํนวยการโครงการ โดยจะส่งหนงัสือเชิญบุคคลภายนอกเขา้มารับฟัง
รายละเอียดงานบริการท่ีจะจดัจา้ง และใหบุ้คคลภายนอกจดัส่งขอ้เสนอบริการทั้งดา้นเทคนิคและดา้นอตัราค่าบริการกลบัมา
ยงับริษทัภายในกาํหนดเวลา รวมไปถึงรับผิดชอบการเจรจาเง่ือนไขและอตัราค่าบริการจนได้ขอ้สรุปเบ้ืองตน้ จากนั้น
ผูอ้าํนวยการโครงการจะนําขอ้เสนอบริการของบุคคลภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
เง่ือนไข คุณภาพและอตัราค่าบริการท่ีอยูภ่ายใตก้รอบงบประมาณ และอนุมติัการจดัจา้งต่อไป 
 
 

สรุปสัญญาทีเ่กีย่วข้องกบัการดาํเนินธุรกจิ 
 

1. บันทกึความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกจิ 
คู่สัญญา : ฝ่ายท่ี 1 : บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“PPS”) 

ฝ่ายท่ี 2 : Swan & Maclaren LLP, Singapore และ/หรือ S+M Consultants Pte Ltd. /  S+M 
Group Pte Ltd. (รวมเรียกวา่ฝ่าย “SMG”) 

วนัท่ีลงนาม : 30 กรกฎาคม 2555 
สาระสาํคญัของบนัทึก
ความเขา้ใจ 

: - PPS จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
(Engineering Design) โดยผา่นบริษทัยอ่ย 

- SMG จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในดา้นการออกแบบต่างๆ เช่น แบบหลกั
ของโครงการ (Master-planning) แบบเชิงสถาปัตย ์ (Architecture) แบบภูมิสถาปัตย ์
(Landscape) แบบตกแต่งภายใน (Interiors) 

- PPS และ SMG จะพยายามร่วมกนัจดัตั้งบริษทัร่วมทุนในประเทศไทย ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2555 โดยบริษทัร่วมทุนสามารถใชช่ื้อ “Swan & Maclaren” 

ค่าตอบแทน   : ยงัไม่มีการกาํหนดไวใ้นบนัทึกความเขา้ใจ 
ระยะเวลาผกูพนั : กาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามบนัทึกความเขา้ใจ โดยระยะเวลาอาจจะถูก

ขยายออกไปโดยความเห็นร่วมกนัระหวา่ง PPS และ SMG 
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เง่ือนไขอ่ืนๆ : - สิทธิการครอบครองทรัพยสิ์นทางปัญญายงัเป็นของเจา้ของเดิม ถึงแมจ้ะมีการ
เปิดเผยระหว่างกนั 

- การกระทาํใด ๆ ของพนัธมิตรทางธุรกิจถือเป็นความลับ ยกเวน้จะได้รับการ
เห็นชอบโดยลายลกัษณ์อกัษร จากทั้งสองฝ่าย 

- PPS และ SMG จะทาํการจดัหาทุนในแต่ละฝ่ายในการทาํให้วตัถุประสงคข์อง
พนัธมิตรทางธุรกิจลุล่วงไป  ยกเวน้ตามแต่ละโอกาสทางธุรกิจและสัญญาทางการ
คา้จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

- สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญายงัคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าบันทึก
ขอ้ความเขา้ใจฉบบัน้ีจะส้ินสุด หรือ ถูกยกเลิก 

ขอบเขตอาํนาจของกฎหมาย : บนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ีอยูภ่ายใตข้อบเขตอาํนาจกฎหมายของประเทศไทย 
 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากบริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจดา้นวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีใหบ้ริการทางดา้นบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนง
ต่างๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

 

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
  

                                   
 

กลุ่มลูกค้า มูลค่างาน 
ตามสัญญา 

รับรู้รายได้ 
ในปี 2557 

รับรู้รายได้ 
ในปี 2558-60 

เทสโกโ้ลตสั 38.66 33.03 0 
กลุ่มเซ็นทรัล 66.62 42.13 13.46 
งานภาครัฐ 90.83 36.36 46.44 
สุขมุวิท 42 29.22 8.75 20.46 
หงสา พาวเวอร์ 11.52 9.51 0 
อ่ืนๆ 31.87 19.18 0 
รวม 268.72 148.96 80.36 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
  บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ PPS เลง็เห็นความสาํคญัของการบริหาร ความเส่ียง จึงจดั
ใหมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อทาํแผนความเส่ียงและติดตามกาํกบัดูแลอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา 
โดยแผนบริหารความเส่ียงวิเคราะห์ความเส่ียงไว ้3 ดา้นหลกั ๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียง จากการแข่งขนัทางธุรกิจ ความเส่ียงดา้น
บริหารจดัการ และความเส่ียงดา้นการเงิน ซ่ึงแต่ละดา้นมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ แตกต่างกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  ความเส่ียงจากการแข่งขันทางธุรกจิ  

ธุรกิจให้บริการและบริหารโครงการก่อสร้างจัดเป็นธุรกิจท่ีมีความทา้ทายในการดาํเนินงานอย่างยิ่ง เน่ืองจาก
ไม่ไดพ่ึ้งพิงปัจจยัดา้นเงินทุน  แต่อาศยัความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง
ทาํให้บริษทัใหม่ๆสามารถท่ีจะเปิดตวัเขา้สู่ธุรกิจน้ีไดไ้ม่ยาก จึงเป็นสาเหตุให้มีจาํนวนผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในช่วงท่ีธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมมีการเติบโตสูงต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัมีผู ้
ใหบ้ริการในธุรกิจน้ีมากกวา่ 100 ราย รวมถึงบุคคลธรรมดาท่ีมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก็สามารถเขา้มาแข่งขนั
ในธุรกิจน้ีไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใหบ้ริการในรูปแบบบริษทั จนทาํให้เกิดการแข่งขนัดว้ยการเสนองานตดัราคาเพื่อช่วงชิง
ส่วนแบ่งมูลคา่จากโครงการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจาํนวนมากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในช่วงท่ีการแขง่ขนัสูง 

ในส่วนของ PPS ถือว่ามีจุดแขง็ในการป้องกนัตวัเองจากคู่แข่งเหล่าน้ีจากประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจมา
ยาวนานดว้ยทีมงานวิศวกรชั้นแนวหนา้ของเมืองไทยท่ีมีช่ือเสียงและความชาํนาญ  รวมทั้งมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์และ
สร้างความมัน่ใจต่อลูกคา้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้มายาวนาน ทาํให้ไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
สภาพการแขง่ขนัท่ีมีคู่แข่งขนัมีจาํนวนเพิ่มมากท่ีเกิดข้ึนทุกปี  

ขณะเดียวกนับริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญัในการลดความเส่ียงจากการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยมี
แนวทางหลกัอยู่สองแนวทาง แนวทางท่ีหน่ึงคือ การขยายการดาํเนินธุรกิจในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ิมเติมเพื่ออาํนวย
ความสะดวกใหก้บัลูกคา้มากข้ึน และเป็นการลดความเส่ียงไปในตวัเช่น  เพิ่มขอบข่ายงานใหบ้ริการวิศวกรรมท่ีปรึกษาให้
ครอบคลุมโครงการทุกประเภท เพิ่มเติมบริการทางดา้นการออกแบบทางดา้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และ บริการ
สารสนเทศทางการก่อสร้างและงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัฯยงัมีแผนขยายหน่วยใหม่เพิ่มข้ึนในอนาคตอย่าง
ต่อเน่ือง  

สําหรับแนวทางท่ีสองในการลดความเส่ียงจากการแข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัฯ มีแนวทางคือ การสร้างความ
แตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของบริษทัฯ เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิศวกรรม
ก่อสร้างเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน การจดัให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในธุรกิจหลกัของบริษทัฯในดา้นอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง  

1.1 ความเส่ียงจากการทีก่ลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในวงจาํกดัและการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มลูกคา้ในปัจจุบนัของบริษทัฯ แลว้ พบว่าบริษทัฯ มีความเส่ียงจากกลุ่มลูกคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่
ในวงจาํกดัและการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ กรณีหากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร หรือกลุ่มลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
ทาํงาน หรือลดการขยายงาน ยอ่มส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

บริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงขอ้น้ีและกาํหนดแผนป้องกนัความเส่ียงไวด้ว้ยการกระจายกลุ่มลูกคา้ ใหเ้ขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการรับงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มข้ึน จากปัจจุบนัมีสัดส่วน
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ของหน่วยงานรัฐเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงัราวร้อยละ 15 ใหมี้สัดส่วนเพิ่มข้ึน รวมทั้งกระจายประเภทโครงการท่ีรับใหบ้ริการท่ี
หลากหลายทั้งจากโครงการก่อสร้างอาคาร โรงงาน ไปจนถึงระบบสาธารณูปโภค  

1.2 ความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้หรือความไม่แน่นอนของรายได้ 

เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษทัฯ มาจากการให้บริการบริหารโครงการก่อสร้างให้แก่เจ้าของโครงการหรือ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นรายโครงการ ในลกัษณะวา่จา้งตามอายใุนสัญญา เป็นผลใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ือง
ของรายไดเ้ม่ือโครงการแลว้เสร็จหรือส่งมอบงานเรียบร้อยแลว้   หากไม่มีงานเขา้มารองรับต่อเน่ือง นอกจากขาดรายได้
แลว้ บริษทัฯ ยงัตอ้งมีภาระคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าจา้งบุคลากรผูช้าํนาญการ ซ่ึงเป็นคา่ใชจ่้ายหลกัของบริษทัฯ   

บริษทัฯ มีแผนป้องกนัความเส่ียงสาํหรับกรณีน้ี  ดว้ยการดาํเนินงานนโยบายดา้นคุณภาพงานและการใหบ้ริการ
ลูกคา้ ทั้งในดา้นของมาตรฐานส่ิงปลูกสร้าง ดา้นการควบคุมเวลาก่อสร้าง และการใชง้บประมาณตามแผนงาน เพื่อสร้าง
ความเช่ือถือและไวว้างใจแก่ลูกคา้ โดยปฎิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งแขง็ขนัจนประสบผลสาํเร็จ เพราะมากกว่าร้อยละ 80 ของ
ลูกคา้ของบริษทัฯ เป็นลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการบริษทัฯ มาแลว้ทั้งส้ิน รวมทั้งไดลู้กคา้รายใหม่จากการแนะนาํของลูกคา้เก่า
เพิม่ข้ึนดว้ย 

ทั้งน้ีตั้ งแต่ปี 2553 บริษทัฯ เร่ิมใชน้โยบายการบริหารงบประมาณ (Budgeting) โดยกาํหนดเป็นเป้าหมาย
งบประมาณรายปี  (Yearly Budgeting) และปรับมาเป็นระบบการกาํหนดเป้าหมายงบประมาณรายโครงการ (Project 
Budgeting) ในปี 2554 ทาํใหท้ราบเป้าหมายรายได ้ค่าใชจ่้าย และกาํไรแต่ละโครงการ โดยฝ่ายบญัชีจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล
และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั  เพื่อพจิารณาและติดตามผลการเปรียบเทียบกบังบประมาณ
ทุก ๆ เดือน เพื่อนาํไปวิเคราะห์และวางแผนการจดักาํลงับุคลากร   และการจัดเวลารับงานให้เหมาะสมกบัโครงการท่ี
ทะยอยจบงาน ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัฯ ลดความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 ความเส่ียงจากการได้ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีค่วบคุมไม่ได้  

ความเส่ียงดังกล่าว เช่น ภยัพิบติัทางธรรมชาติ สถานการณ์การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ในกรณีน้ีบริษทัฯ 
ป้องกนัดว้ยการจดัเตรียมเงินทุนหมุนเวียนใหเ้พียงพอ และกระจายแหล่งท่ีมาของรายได ้  เพื่อใหมี้รายไดท้ดแทนจากแหล่ง
รายไดอ่ื้นหากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันกบัแหล่งรายไดใ้ด รวมทั้งบริษทัฯยงัมีการปรับการประมาณการรายไดแ้ละรายจ่าย
ใหเ้ขา้กบัสถานภาพปัจจุบนัอยู่เสมอ เพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถวางแผนและปรับงบประมาณไดต้ามสถานการณ์ภายนอกท่ี
เปล่ียนไป 

1.4 ความเส่ียงจากภาวะตลาดแรงงานและค่าแรง 

เป็นความเส่ียงท่ีธุรกิจหลายประเภทตอ้งเผชิญ และจากนโยบายรัฐบาลท่ีปรับค่าแรงขั้นตํ่าเป็นวนัละ   300 บาท 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือนทัว่ประเทศ  ซ่ึงเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา ทาํใหค่้าแรงในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างปรับตวัสูงข้ึน อีกทั้ง การขาดแคลนบุคลากรน้ียงัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงท่ีทาํงานอนัเน่ืองมาจากรายไดท่ี้ดีกว่า 
อยา่งไรกต็ามในปี 2556 บริษทัฯ มีการปรับรายไดพ้นกังานข้ึนคร้ังใหญ่ตั้งแต่ช่วงตน้ปี รวมทั้งมีการจดัระเบียบค่าตอบแทน
ท่ีชดัเจน รวมทั้งเพ่ิมสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหก้บัพนกังานทุกระดบั เพื่อใหพ้นกังานมีความผกูพนัและรู้สึกมัน่คงกบังานท่ี
ทาํ รวมทั้งเพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวก้บับริษทัฯ  ขณะเดียวกนัก็หาวิธี
ชดเชยค่าใชจ่้ายดว้ยการบริหารรายจ่ายอยา่งรัดกมุ เพื่อรักษาอตัรากาํไรสุทธิใหอ้ยูใ่นระดบัไม่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียท่ีบริษทัฯ เคย
ทาํได ้
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2. ความเส่ียงจากการบริหารจดัการ 

แมจ้ะมีความเป็นมืออาชีพท่ีไดรั้บยอมรับในวงการผูใ้หบ้ริการบริหารโครงการก่อสร้างมายาวนาน  แต่บริษทัฯ ก็
ไม่ละเลยท่ีจะประเมินความเส่ียงจากการบริหารจดัการ เช่นเดียวกบัธุรกิจทัว่ไปท่ีตอ้งเผชิญความเส่ียงดา้นการบริหาร
จดัการเหมือน ๆ กนั โดยบริษทัฯ แบ่งความเส่ียงในดา้นน้ีเป็น 

2.1 ความเส่ียงด้านการพึง่พงิผู้บริหารหลกั และการขาดแคลนบุคลากรผู้เช่ียวชาญ 

ผูบ้ริหารหลกัของบริษทัฯ  ไดแ้ก่ นายประสงค ์ธาราไชย ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  นาย
ธชั ธงภกัด์ิ กรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งทีมงานวิศวกรระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงท่านเหล่าน้ีเป็นท่ีเช่ือถือในวงการวิศวกรรม และมี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มายาวนาน  แต่ทุกท่านเร่ิมมีอายเุฉล่ียสูงข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือเกษียณอายุ
งานย่อมส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงมีแผนป้องกันความเส่ียงด้วยการกาํหนดนโยบาย
การตลาดเชิงรุกและเพิ่มขอบข่ายงานใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทุกประเภท    เพื่อลดความพึ่งพิงความชาํนาญเฉพาะดา้นของ
ผูบ้ริหารหลกั รวมทั้งจดัให้มีแผนการพฒันาบุคลากรตามสายอาชีพโดยผ่านการจดัอบรมความรู้แบบต่อเน่ือง  เพื่อใหเ้กิด
ความรู้ความชาํนาญและใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเล่ือนตาํแหน่งบุคลากรสู่ผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่นต่อไป รวมทั้งเสริมสร้างผูบ้ริหาร
ในส่วนงานดา้นอ่ืน เช่นการออกแบบ   เพือ่กระจายความเส่ียงในดา้นน้ีเพิม่ข้ึน 

ผูบ้ริหารหลกัขององคก์ร คือบุคลากรสาํคญัท่ีเติบโตมาจากการเป็นบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสายอาชีพ ดงันั้น
บริษทัฯ จึงใชน้โยบายดงักล่าวในการลดความเส่ียงในดา้นการขาดแคลนบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญไปพร้อมกนัดว้ย โดยเพิ่มเติม
ดา้นการให้ความสําคญักบับริหารทรัพยากรบุคคลในการปรับปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการ อาทิ  ค่าวิชาชีพ โบนัส  
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และป้องกนัการสูญเสียบุคลากรสําคญัของบริษทัฯ 
ดว้ย  

2.2 ความเส่ียงจากผู้รับเหมาปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ถูกต้องตามแผนจนก่อให้เกดิความเสียหายต่อโครงการ 

ภายใตธุ้รกิจของบริษทัฯ  ตอ้งรับภาระความเส่ียงดา้นน้ีโดยตรง จึงตอ้งป้องกนัความเส่ียงดว้ยการ    ตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูรั้บเหมาอยา่งเขม้งวด และมีแผนป้องกนัความเส่ียงดว้ยนโยบายการแกไ้ขปัญหาทนัที เม่ือผูค้วบคุมงาน ซ่ึง
มีหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของผูรั้บเหมาตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน หากตรวจสอบ พบขอ้ผิดพลาดใด ๆ จะมีการ
แนะนาํรวมถึงออกหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจ้งไปยงัผูรั้บเหมา ขณะเดียวกนัจะทาํการรายงานความคืบหน้าของ
โครงการให้กบัเจา้ของโครงการทราบทุกเดือน รวมทั้งมีนโยบายจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงรายโครงการเพื่อเป็นแผน
ป้องกนัความเส่ียงอีกชั้นดว้ย  

 2.3 ความเส่ียงจากความผดิพลาดในการปฏบิัติหน้าทีว่ศิวกรทีป่รึกษา 

ความเส่ียงน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้กับทุกธุรกิจ เพราะการปฏิบติัหน้าท่ีย่อมเกิดขอ้ผิดพลาดได้ และจะส่งผลต่อ
ช่ือเสียงของบริษทัฯ  ไม่ว่าความผิดพลาดนั้ นจะเกิดจากบุคคลใด บริษัทฯ ป้องกันความเส่ียงในด้านน้ีด้วยการให้
ความสําคญักบักระบวนการและขั้นตอนในการทาํหน้าท่ีของวิศวกรท่ีปรึกษา ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้มาร่วมงาน 
และจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองในทุกระดับอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ความชาํนาญในหลกั
วิศวกรรมและนาํไปใช้ปฏิบติัอย่างถูกต้องและเช่ียวชาญ เพราะคุณสมบัติเหล่าน้ีคือหัวใจของธุรกิจให้บริการบริหาร
โครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ทั้งน้ีหากเกิดขอ้ผิดพลาด บริษทัฯ ได้ทาํประกนัความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional 
Indemnity Insurance) เพือ่เป็นการคุม้ครองคา่เสียหายท่ีบริษทัฯ จะตอ้งรับผดิชอบไวด้ว้ยแลว้ 
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2.4 ความเส่ียงด้านการร่วมลงทุนกบัคู่ค้า 

เพื่อป้องกนัความเส่ียงน้ี บริษทัฯ ไดเ้ลือกคู่คา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการขยายธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การร่วมมือกบั
บริษทั สวอน แอนด ์แมคลาแรน ประเทศสิงคโปร์ ดา้นการใหบ้ริการออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน เพราะเป็น
บริษทัท่ีมีช่ือเสียงและผลงานโดดเด่นในปี 2556 ท่ีผา่นมา เป็นตน้ ขณะท่ีนโยบาย  ร่วมลงทุน บริษทัฯ จะใชน้โยบายเป็นผู ้
ลงทุนส่วนนอ้ย และเพิม่สดัส่วนการลงทุนตามความสาํเร็จของบริษทัฯ ท่ีก่อตั้งร่วมกบัคู่คา้เพือ่เป็นการจาํกดัความเส่ียง 

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

 มีประเด็นหลกั ๆ ไดแ้ก่ความเส่ียงจากการรับรู้รายไดไ้ม่เป็นไปตามสัญญา และความเส่ียง จากเงินทุนหมุนเวียน
ไม่เพียงพอ ประเด็นแรกอาจจะเกิดข้ึนไดก้รณีมีการยกเลิกสัญญาก่อนกาํหนดของผูว้่าจา้งหรือบริษทัฯ ขอเลิกสัญญาจา้ง 
เพราะผูว้่าจา้งไม่ปฏิบติัตามหรือละเมิดสัญญาจา้งขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้   หรือไม่ชาํระเงินตามจาํนวนและเวลาท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา  ซ่ึงบริษทัฯ ใช้วิธีป้องกนัความเส่ียงน้ี ดว้ยการเน้นคดักรองผูว้่าจา้งก่อนรับงาน ควบคู่ไปกบัการให้บริการ
อยา่งมีคุณภาพต่อเน่ืองในทุกดา้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ซ่ึงจะทาํให้ไดผู้ว้่าจา้งท่ีมีคุณภาพและลดความเส่ียงใน
เร่ืองน้ีไดโ้ดยตรง 

4. ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

 ผูถื้อหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการขายหุน้ และผลตอบแทนจากเงินปันผลตามราคา
ท่ีคาดการณ์ไว ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                 ส่วนท่ี 1 - 27 
 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 บริษัทมีทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี ้ 

รายการทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

การใช้งานปัจจุบัน 
 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระผูกพนั วงเงินจํานํา / 
จํานอง (บาท) 

1. ท่ีดิน 
1.1) โฉนดเลขท่ี 122513 ตาํบลสวน
หลวง อาํเภอพระโขนง กรุงเทพฯ เน้ือ
ท่ี 0-1-44 ไร่ 

 
- บริษทัเป็น
เจา้ของ 

 
- ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของ
บริษทัฯ 

 
2,900,000 

 
- จาํนองธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ร่วมกบั
ทรัพยสิ์น ขอ้ 2.1 

 
- 25,000,000 

1.2) โฉนดเลขท่ี 16803, 16792 
ตาํบลบ่อ อาํเภอ ขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
เน้ือท่ี 2-0-22 ไร่, 1-3-19 ไร่ 

- บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ท่ีดินเปล่า (ซ้ือมาเพ่ือการ
ลงทุน) 

460,000 - ไม่มี - - ไม่มี - 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
2.1) เลขท่ี 381/6 (บนโฉนดเลขท่ี 
122513) อาํเภอพระโขนง 
กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 648 ตรม. 

 
- บริษทัเป็น
เจา้ของ 

 
- สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ 

 
3,171,639 

 
- จาํนองธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ร่วมกบั
ทรัพยสิ์น ขอ้ 1.1 

 
- 25,000,000 

2.2) หอ้งชุดเลขท่ี 1444/43 ชั้นท่ี 1 
อาคารชุดปาลม์ฮิลล ์เลขท่ี 8 ถนน
บายพาส ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ 
จงัหวดัเพชรบุรี เน้ือท่ี 262 ตารางเมตร 

- บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- เป็นสวสัดิการสาํหรับ
ผูบ้ริหารและพนกังาน 

1 - จาํนองธนาคาร 
กสิกรไทย จาํกดั )
(มหาชน) 

- 8,000,000 

3. เคร่ืองใชส้าํนกังาน บริษทัเป็น
เจา้ของ 

ใชท่ี้สาํนกังานและโครงการ 2,675,098 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน บริษทัเป็น
เจา้ของ 

ใชท่ี้สาํนกังานและโครงการ 82,903 -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษทัเป็น
เจา้ของ 

ใชท่ี้สาํนกังานและโครงการ 558,901 -ไม่มี- -ไม่มี- 

6. ยานพาหนะ บริษทัเป็น
เจา้ของ 

ใชท่ี้สาํนกังานและโครงการ 529,728 เช่าซ้ือ 1 คนั 
(นอกนั้นเป็น
สินทรัพยบ์ริษทั) 

-ไม่มี- 

รวม  10,378,270   
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิเท่ากบั 1,846,903 บาท โดยรายการดงักล่าว
ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดา้นบญัชี โปรแกรมดา้นงานบุคคล 
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4.2 สัญญาทีเ่กีย่วข้องกบัทรัพย์สิน (ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

สัญญาให้เช่าอาคาร 

 บริษทัทาํสัญญาใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคารชั้น 2 และ ชั้น 3 (บางส่วน)เพื่อเป็นสาํนกังานใหญ่แก่ PPSD PIC PPQ ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ของบริษทัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

สัญญาเช่าอาคารพืน้ทีสํ่านักงาน 
ผูใ้หเ้ช่า  บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า  บริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั 
ค่าเช่า  15,000 บาท ต่อเดือน 
ระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

สัญญาเช่าอาคารพืน้ทีสํ่านักงาน 
ผูใ้หเ้ช่า  บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า  บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
ค่าเช่า  5,000 บาท ต่อเดือน 
ระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

สัญญาเช่าอาคารพืน้ทีสํ่านักงาน 
ผูใ้หเ้ช่า  บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า  กิจการร่วมคา้ พีพีคิว 
ค่าเช่า  2,000 บาท ต่อเดือน 
ระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

กรมธรรม์ 
คู่สัญญา บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 
เลขท่ีกรมธรรม ์ FA163047 – 13NBK 
ประเภทกรมธรรม ์ ประกนัอคัคีภยั 
ทรัพยสิ์นเอาประกนั 1444/43 ชั้น 1 อาคารชุดปาลม์ฮิลล ์อาคาร 8 ถ. บายพาส ต.ชะอาํ อ. ชะอาํ จ. เพชรบุรี 
ระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2556  ถึง วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 
วงเงินคุม้ครอง 3,888,900 บาท 
ผูรั้บผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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คู่สัญญา บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั 
เลขท่ีกรมธรรม ์ 513-01111-22894 
ประเภทกรมธรรม ์ ประกนัอคัคีภยั 
ทรัพยสิ์นเอาประกนั อาคารสาํนกังาน บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 381/6 ซอยพระราม

เกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
ระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556  ถึงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557  
วงเงินคุม้ครอง 2,500,000 บาท 
ผูรั้บผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานธุรกิจคลองตนั 
 
คู่สัญญา บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั 
เลขท่ีกรมธรรม ์ 2556078 
ประเภทกรมธรรม ์ ประกนัภยักลุ่มแบบชัว่ระยะเวลา 
บุคคลเอาประกนั พนกังานบริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  
ผูรั้บผลประโยชน ์ พนกังานบริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

 
คู่สัญญา บริษทั เอช ไอเอน็เอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์ จาํกดั 
เลขท่ีกรมธรรม ์ 001-11-5PIX-004814  PLI0000099 
ประเภทการประกนัภยั การประกนัความรับผดิจากวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) 
ความคุม้ครอง/ความรับผดิชอบ งานออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บริหารจดัการโครงการ และรายการกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลาประกนัภยั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2557 
วงเงินประกนัภยั ประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท 
ผูรั้บผลประโยชน ์ บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ บริษทั พพีีเอส ดีไซน จาํกดั  

 

4.3   เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัที่เกี่ยวข้อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง บริษทัร่วม 2 แห่ง และกิจการร่วมคา้ 1 แห่ง โดยบริษทัฯ มี
มูลคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ โดยวิธีราคาทุนรวมทั้งส้ิน 9,943,690 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.42  ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ทุนชําระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วนการลงทุน 
(%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(บาท) 

PPSD 3,000,000 99.99% 3,453,720 
PIC 1,000,000 89.99% 899,990 
SWAN 7,000,000 35.00% 2,449,980 
PPQ-JV 3,300,000 80.00% 2,640,000 
BUILK 5,000,000 10.00% 500,000 

รวมทั้งส้ิน 9,943,690 
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4.4   นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ พิจารณาขยายธุรกิจเพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการรับงาน โดยลงทุนร่วมกับ
พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีรู้จกักนัมานานหรือบริษทัท่ีมีช่ือเสียง เพื่อจดัตั้งกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือกิจการคา้ร่วม 
(Consortium) สําหรับการเขา้รับงานหรือเขา้ร่วมประมูลงานโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ โดยบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความพร้อม
ของบุคลากรและทีมงาน อตัราการทาํกาํไรตอ้งเป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้ควบคู่ไปกบัการพิจารณาคดัเลือกพนัธมิตร
ทางธุรกิจท่ีน่าเช่ือถือ ทั้งในเร่ืองคุณภาพของงานก่อสร้าง ฐานะทางการเงิน ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหาร เพื่อป้องกนัความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการท่ีทาํร่วมกนัในอนาคต 

สําหรับนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเส่ียง และสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษทัอยา่งรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นสาํคญั และโครงการลงทุนแต่ละโครงการจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอบเขตอาํนาจการอนุมติัท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษทัย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานท่ีสาํคญั
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 

 

4.5   ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือมกีารตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

 - ไม่มี 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
ปัจจุบนับริษทัและบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษทัสูงเกินกว่า 5% 

ของส่วนผูถื้อหุน้และก่อใหเ้กิดผลในทางลบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสําคญัอ่ืน 
6.1  ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  (PPS) 
สถานท่ีติดต่อ  เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้  
   แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 
โทรศพัท ์                 0 2718 2785-9 
โทรสาร   0 2300 5545-6 
เวบ็ไซต ์   www.pps.co.th 
ลกัษณะธุรกิจ  ใหบ้ริการวิศวกรท่ีปรึกษา โดยรับใหค้าํปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง  
   แก่เจา้ของโครงการ สาํหรับงานก่อสร้างอาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
   โดยเฉพาะงานก่อสร้างท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะดา้นวิศวกรรม 
ทุนจดทะเบียน  100 ลา้นบาท ชาํระเตม็จาํนวน แบ่งเป็นหุน้ละ 0.25 บาท จาํนวน 400 ลา้นหุน้ 
ทะเบียนบริษทัมหาชน 0107555000147 
 
บริษทัย่อย 
บริษทั พพีเีอส ดีไซน จาํกดั (PPSD) 
สถานท่ีติดต่อ  เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้  
   แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 
โทรศพัท ์                0 2718 2785-9 
โทรสาร   0 2300 5545-6 
เวบ็ไซต ์   www.pps.co.th 
ลกัษณะธุรกิจ  ใหบ้ริการการออกแบบโครงสร้างและงานระบบ 
ทุนจดทะเบียน  3 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้ละ 100 บาท จาํนวน 30,000หุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้               จาํนวน 29,998 หุน้ หรือร้อยละ 99.99 
 
บริษทั พพีเีอส อนิฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จํากดั (PIC) 
สถานท่ีติดต่อ  เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้  
   แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 
โทรศพัท ์                0 2718 2785-9 
โทรสาร   0 2300 5545-6 
เวบ็ไซต ์   www.pps.co.th 
ลกัษณะธุรกิจ  ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการทาํส่ือมีเดียและส่ือโฆษณา 
ทุนจดทะเบียน  1 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้ละ 10 บาท จาํนวน 100,000หุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้                89,999 หุน้ หรือร้อยละ 90  
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บริษทัร่วมทุน 
บริษทั สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จํากดั 
สถานท่ีติดต่อ  เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้  
   แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 
โทรศพัท ์                0 2300 5518 
โทรสาร   0 2300 5545-6 
เวบ็ไซต ์   www.pps.co.th 
ลกัษณะธุรกิจ  ใหบ้ริการงานออกแบบดา้นสถาปัตยกรรม  เพื่อรองรับงานออกแบบดา้นสถาปัตยกรรม  
                 และดา้นตกแต่งภายใน  
ทุนจดทะเบียน  7 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้ละ 10 บาท จาํนวน 700,000หุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้                 จาํนวน 24,500 หุน้ หรือร้อยละ 35 
 
บริษทั บิลค์ เอเชีย จาํกดั (BUILK) 
สถานท่ีติดต่อ  ชั้น 6 อาคาร จี.พี.เฮา้ส์ 71 ถนนทรัพย ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
โทรศพัท ์                 0 2236 9799 
โทรสาร   0 2236 9798 
เวบ็ไซต ์   www.builk.com 
ลกัษณะธุรกิจ  ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกบัอตุสาหกรรมก่อสร้าง 
ทุนจดทะเบียน  5 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้ละ 10 บาท จาํนวน 500,000หุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้                จาํนวน 50,000 หุน้ หรือร้อยละ 10 
 
กจิการร่วมค้า 
กิจการร่วมคา้ พีพีคิว (PPQ) 
สถานท่ีติดต่อ  เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้  
   แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 
โทรศพัท ์                 0 2718 2785-9 
โทรสาร   0 2300 5545-6 
เวบ็ไซต ์   www.pps.co.th 
ลกัษณะธุรกิจ  รับจา้งควบคุมงานก่อสร้างอาคารท่ีทาํการศาลฎีกา ของสาํนกังานศาลยติุธรรม 
ทุนกิจการร่วมคา้  3.30 ลา้นบาท 
สัดส่วนการร่วมทุน               2.64 ลา้นบาท 
 
บุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
   ชั้น 4 และ 7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   62 รัชดาภิเษก ถนน รัชดาภิเษก เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทร 0 2229 2000 โทรสาร  0 2359 1259 
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ผูส้อบบญัชี  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
   316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  
   กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทร 0 2259 5300-2, 0 2332 5126-9 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย  สาํนกังานกฎหมายเทพ  
                                            เลขท่ี 1193 อาคารเอก็ซิม ชั้น 11 หอ้ง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
                                           เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
                                           หมายเลขโทรศพัท ์0-2278-1679-84  
                                           โทรสาร 0-2271-2367, 0-2271-2587 
 

6.2  ข้อมูลสําคญัอ่ืนทีม่ผีลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
 

 พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 
ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีพนัธะผกูพนัในการออกหุน้ในอนาคต 
 

 ข้อมูลเกีย่วกบัหุ้นกู้หรือต๋ัวเงิน 
 บริษทัฯ ไม่มีการออกหุน้กูห้รือตัว๋เงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษทั 

                บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชําระแลว้ 100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  
จาํนวน   400.00 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

 ทั้งน้ี หุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
                ผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2557  มีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือ - สกลุ 
จํานวนหุ้น 
สามัญ 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.นายสมัพนัธ์  หงษจิ์นตกุล 68,666,800 17.167 
2.นายประสงค ์ ธาราไชย 41,881,300 10.453 
3.นายพงศธ์ร  ธาราไชย 35,055,300 8.764 
4.นายธีรธร  ธาราไชย 35,000,000 8.750 
5.นางสุมิตรา  หงษจิ์นตกลุ 12,000,000 3.000 
6.นายอาทิตย ์ หงษจิ์นตกลุ 11,550,000 2.888 
7.นายณัฐ  หงษจิ์นตกุล 10,746,600 2.687 
8.นางสาวอรพนัธ์  หงษจิ์นตกลุ 9,650,000 2.413 
9.นางเรวดี  ธาราไชย 8,400,000 2.100 
10.นายธชั  ธงภกัด์ิ 5,600,000 1.400 
11.ผูถื้อหุน้อ่ืน 161,520,000 40.378 
    ยอดรวมทุนชําระแล้ว 400,000,000 100.00 
         ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 399,200,000 99.80 
         ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว 800,000 0.20 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือ
หลงัจากหกัสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาํหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษทั อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย คาํนึงถึงความจําเป็นและ
เหมาะสมของปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัฯอย่าง
มีนยัสาํคญั ทั้งน้ีมติคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 
อน่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดห้ากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่
กระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ีจะตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 4 ชุด และคณะ
ผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั (Board of Director) 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
4. คณะผูบ้ริหาร (Management Team) 
5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสรา้งองคก์ร 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายโครงการ 

นายสมชาย  วงศส์วา่งรศัมี 

ผูช้่วยกรรมการสายงานบญัชีและการเงิน 

ดร.ธีรธร  ธาราไชย 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

นายนพรตัน์ นรินทร ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคคล 

และพฒันาบุคลากร 

นายสุขจิรฏัฐ ์ แกว้พนัธุพ์ฤกษ์ 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

สาํนักงานตรวจสอบภายใน 
กรรมการผูจ้ดัการ 

นายธชั  ธงภกัด์ิ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ดร.พงศธ์ร ธาราไชย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

่

สาํนักงานบริหารความเส่ียง 

ผูอ้าํนวยการโครงการ… 

ผูอ้าํนวยการโครงการ… 

ผูอ้าํนวยการโครงการ… 

ผูอ้าํนวยการโครงการ… 

ผูอ้าํนวยการโครงการ… ผูอ้าํนวยการฝ่ายงานออกแบบ 

ดร. ทรงพล  จารุวศิิษฏ ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจใหม ่

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการบริหาร

จดัการความรูแ้ละฝึกอบรม 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

นางสาวรชันี สินบริสุทธ์ิ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

นางวรภรณ์ ชาวนา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ 

นายอุทัย  ศิริววิฒัน์ 

    รายนามคณะกรรมการบริษัท 

1. นายประสงค ์ธาราไชย  ประธานกรรมการบริษัท   

2. นายสมัพนัธ ์ หงษ์จินตกุล รองประธานกรรมการบริษัท  

3. นายธชั  ธงภกัด์ิ  กรรมการบริษัท   

4. ดร. พงศธ์ร ธาราไชย              กรรมการบริษัท   

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

6. นายคเชนทร ์ เบญจกุล  กรรมการอิสระ   

7. นางวิภาวี  บุณยประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ  

    รายนามคณะกรรมการบริหาร 

1. นายประสงค ์ธาราไชย    ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสมัพนัธ ์ หงษ์จินตกุล   รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายธชั  ธงภกัด์ิ    กรรมการบริหาร 

4. ดร.พงศธ์ร ธาราไชย    กรรมการบริหาร   

5. ดร.ธีรธร  ธาราไชย    กรรมการบริหาร   

6. นายสมชาย  วงศส์ว่างรศัม ี   กรรมการบริหาร   

7. นายนพรัตน์  นรินทร ์    กรรมการบริหาร   

8. นายวนัชยั  เรืองทรพัยอ์เนก   กรรมการบริหาร 

9. นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ   กรรมการบริหาร 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

1 นายประสงค ์           ธาราไชย ประธานกรรมการ 
2 นายสมัพนัธ์            หงษจิ์นตกลุ กรรมการ 
3 นายธชั                    ธงภกัด์ิ กรรมการ 
4 นายพงศธ์ร              ธาราไชย กรรมการ 
5 พล.ต.ท.นพ. นุกลู  เจียมอนุกลูกิจ กรรมการอิสระ 
6 นางวิภาวี                บุณยประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ 
7 นายคเชนทร์ เบญจกลุ กรรมการอิสระ 

 

โดยมี นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 
 นายประสงค ์ธาราไชย หรือ นายพงศธ์ร  ธาราไชย และนายสัมพนัธ์ หงษจิ์นตกุล หรือ นายธชั  ธงภกัด์ิ  เป็นผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

ขอ้จาํกดัอาํนาจของกรรมการ : - ไม่มี –  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit  Committee) 
 

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยบุคคล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

1 พล.ต.ท.นพ. นุกลู  เจียมอนุกลูกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นางวิภาวี                บุณยประสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 
3 นายคเชนทร์  เบญจกลุ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 1.นางวิภาวี บณุยประสิทธ์ิ  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มคีวามรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  
   2 นายอนุพันธ์ วนานกุูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 
1 นางวิภาวี                บุณยประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 
2 นายคเชนทร์ เบญจกลุ กรรมการ 
3 นางวรภรณ์             ชาวนา กรรมการ 

 

หมายเหตุ 1. ลาํดับท่ี 1 และ 2   เป็นกรรมการอิสระ 
    2 นางวรภรณ์  ชาวนา   เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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สถติิการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ (จํานวนคร้ัง) 
                                                                            ( 1 มกราคม -31 ธนัวาคม 2556 ) 

รายช่ือ 

คณะกรรมการ 
กรรมการ 
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ        
บริหารความ

เส่ียง 
1. นายประสงค ์                 ธาราไชย 5/5   9/12  
2 นายสมัพนัธ์                    หงษจิ์นตกลุ 5/5   12/12  
3.นายธชั                             ธงภกัด์ิ 4/4   12/12  
4.นายพงศธ์ร                      ธาราไชย 5/5   12/12  
5.พล.ต.ท.นพ. นุกลู       เจียมอนุกลูกิจ 5/5 4/4    
6.นางวภิาวี                  บุณยประสิทธ์ิ 5/5 4/4 2/2   
7นายคเชนทร์                     เบญจกุล 4/5 4/4 2/2   
8 นายธีรธร                        ธาราไชย    11/12  
9 นายสมชาย   วงศส์วา่งรัศมี    9/12  
10.นายวนัชยั                      เรืองทรัพยเ์อนก    8/12  
11.นายนพรัตน์    นรินทร์    10/12  
12. นายวรเดช                    เป่ียมสุวรรณ    6/7  
13.นายวนัชยั                     วชิรวฒันะธาํรง     5/5 
14.นายประวติั                   กิติพงศไ์พโรจน์     4/5 
16.นายกมล       วิริยโชติ     3/4 
17.นางวรภรณ์                   ชาวนา   2/2   

หมายเหตุ    1.นายธัช  ธงภักด์ิ เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2556  เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2556 
        2. นายธีรธร  ธาราไชย เข้าเป็นกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556  
      เม่ือวนัท่ี  23    กุมภาพันธ์  2556 
       3. นายวรเดช  เป่ียมสุวรรณ เข้าเป็นกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  2/2556 
      เม่ือวันท่ี 11  พฤษภาคม 2556 
       4. นายกมล  วิริยโชติ  เข้าเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  1/2556 เม่ือวันท่ี   
     23 กมุภาพันธ์ 2556    
         
กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 

 ( 1 มกราคม -31 ธันวาคม 
2556 ) 

 
 

หมายเหต ุ 1.นายอาทิตย์       หงษ์จินตกลุ  ครบวาระกรรมการบริษัท  ต้ังแต่วันท่ี 17 เมษายน 2556 
2.นายณรงค์ฤทธ์ิ  ภักดีสถิตย์วรา  ลาออกจากกรรมการบริหาร  ต้ังแต่วันท่ี  7  มกราคม  2556    
3.นายกานตณัฐ     ฉายเพ่ิมศักด์ิ  ลาออกจากกรรมการบริหารความเส่ียง ต้ังแต่วนัท่ี 23 กมุภาพันธ์ 2556   
 
 

รายช่ือ 

คณะกรรมการ 
กรรมการ 
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ          
บริหารความเส่ียง 

1.นายอาทิตย ์           หงษจิ์นตกลุ 1/1     
2.นายณรงคฤ์ทธ์ิ      ภกัดีสถิตยว์รา    0/5  
3.นายกานตณฐั        ฉายเพ่ิมศกัด์ิ     1/1 
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8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team) 
ในปี 2556 คณะผูบ้ริหาร มีจาํนวน 6 ท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

1 นายธชั                    ธงภกัด์ิ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายพงศธ์ร              ธาราไชย รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นายสมชาย  วงศส์วา่งรัศมี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 
4 นายนพรัตน์  นรินทร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5 นายธีรธร                ธาราไชย ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
6 นางวรภรณ์             ชาวนา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

    คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
ในปี 2556 คณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด 9 ท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

1 นายประสงค ์            ธาราไชย ประธานกรรมการ 
2 นายสมัพนัธ์              หงษจิ์นตกลุ รองประธานกรรมการ 
3 นายธชั                      ธงภกัด์ิ กรรมการ 
4 นายพงศธ์ร                ธาราไชย กรรมการ 
5 นายสมชาย     วงศส์ว่างรัศมี กรรมการ 
6 นายนพรัตน์     นรินทร์ กรรมการ 
7 นายธีรธร                   ธาราไชย กรรมการ 
8 นานวนัชยั                  เรืองทรัพยเ์อนก กรรมการ 
9 นายวรเดช                  เป่ียมสุวรรณ กรรมการ 

 
 โดยมี นางสาวรุ่งนภา  ศรีช่วย    เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวน 3 ท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

1 นายวนัชยั  วชิรวฒันะธาํรง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นายประวติั   กิติพงศไ์พโรจน ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นายกมล   วิริยโชติ กรรมการบริหารความเส่ียง 
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8.3 เลขานุการบริษทั 
 ตามขอ้กาํหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 กาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดั

ใหมี้เลขานุการบริษทัรับผิดชอบในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการบริษทั คือ นายวรเดช  เป่ียม
สุวรรณ 

 
 

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารและเปรียบเทยีบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ระหว่างปี 2555 ถึง 2556 
 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ 
ก. คณะกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2556 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่
คณะกรรมการบริษทัในวงเงินไม่เกิน 2.00 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 เบ้ียประชุม 

ตําแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท 
รองประธานกรรมการบริษทั 13,000 บาท 
กรรมการบริษทั 10,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 

 
 ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส)  ข้ึนอยู่กบัผลการดาํเนินงานของบริษทั แต่ทั้งน้ีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 
ของกาํไรสุทธิก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนพิเศษน้ีแก่กรรมการแต่ละ
ท่านตามความเหมาะสม 
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในปี 2554-2556  
 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

1. นายประสงค ์ ธาราไชย - 146,250 - 175,000 -  
2. นายสมัพนัธ์ หงษจิ์นตกุล - 100,500 - 120,000 -  
3. นายอาทิตย ์ หงษจิ์นตกุล - 97,500 - 10,000 -  
4. นายธชั                          ธงภกัด์ิ - - - 110,000 -  
5. นายพงศธ์ร ธาราไชย - 97,500 - 120,000 -  
6. พล.ต.ท.น.พ นุกูล เจียมอนุกลูกิจ - 116,250 60,000 150,000 60,000  
7. นางวภิาวี บุณยประสิทธ์ิ - 97,500 40,000 120,000 40,000 20,000 
8. นายคเชนทร์ เบญจกุล - 97,500 40,000 110,000 40,000 20,000 

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

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังบริษัทจนถึงเดือนเมษายน 2555 ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ท้ังนีก้รรมการท่ี
ดาํรง  ตาํแหน่งผู้บริหารบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่าน้ัน 

 

ข. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในรูปเงินเดือน ค่าท่ีปรึกษา โบนัส และสวสัดิการต่างๆ อาทิ เบ้ียเล้ียง 

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ สาํหรับวิศวกรอาวุโสท่ีเขา้ไปทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการ 
ท่ีปรึกษา หรือผูอ้าํนวยการโครงการ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราค่าบริการวิชาชีพ (ใน
ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน) ท่ีระบุในสญัญาจา้งงานกบัลูกคา้เจา้ของโครงการ/1  

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการ 
(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษทั) 

7 30.44 6 32.08 8 30.96 

รวม  30.44  32.08  30.96 

หมายเหตุ : - ค่าตอบแทนผูบ้ริหารรวมค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน และ รองประธานกรรมการบริหาร 1 
ท่าน 

/1 – อตัราค่าตอบแทนดงักล่าวถูกกาํหนดมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทั และถือปฏิบติัในอตัราเดิมมาจนถึงปัจจุบนั 
ทั้งน้ีหากจะมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าตอบแทนดงักล่าว บริษทัจะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็น และนําเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงค่าตอบแทน
ดงักล่าวต่อไป (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2555) 
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ค่าตอบแทนอ่ืน 
-ไม่มี- 
 

8.5  บุคลากร 
 จํานวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 
  ในปี 2554-2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีจาํนวนบุคลากรตาํแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

 จาํนวนพนักงาน (คน) 

ตําแหน่ง ณ 31  ธันวาคม 2556 

 2554 2555 2556 

ผูอ้าํนวยการโครงการ 12 12 11 
ผูจ้ดัการโครงการ 32 31 33 
วิศวกรโยธา 44 54 53 
วิศวกรเคร่ืองกล 22 27 26 
วิศวกรไฟฟ้า 25 33 32 
สถาปนิก 10 8 11 
ช่างเทคนิค 67 55 61 
บญัชีและการเงิน 5 9 8 
ฝ่ายสาํนกังานเลขานุการและธุรการ 30 30 47 
แม่บา้นและพนกังานขบัรถ 7 7 7 

รวม 254 266 289 
 
ผลตอบแทนรวมของบุคลากร 
 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ อาทิ เบ้ียเล้ียง เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็น
ตน้                   (หน่วย  :  ล้าน
บาท) 

รายการผลตอบแทน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการ 127.35 173.51 179.31 

รวม 127.35 173.51 179.31 
 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสํ่าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

สําหรับการปรับปรุงในดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ อาจกล่าวสรุปไดด้งัน้ี คือ ในส่วนของงานบุคคล  บริษทัฯไดน้าํ
ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารงานบุคคล และจดัทาํแผนงานบริหารบุคลากรของบริษทัฯใหมี้ความละเอียดรัดกุม
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากการบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และ
นอกจากนั้น บริษทัฯ เห็นความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการเติบโตและทดแทน
พนกังานท่ีเกษียณอาย ุจึงไดริ้เร่ิมโครงการ “ พนกังานคุณค่า ” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสร้างกาํลงัใจใหก้บัพนกังานท่ีมีผลงาน
ดีเด่น หรือทาํไดดี้กว่าท่ีบริษทัฯ คาดหวงัในแต่ละเดือน รวมถึงริเร่ิมโครงการณ์ “ PPS Future Leaders ” ซ่ึงเป็นโครงการ
สรรหาผูบ้ริหารรุ่นใหม่ของบริษทัฯ ทั้งสองโครงการดงักล่าวไดริ้เร่ิมข้ึนในปี 2556 น้ี 
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ส่วนงานอบรมพนกังาน PPS ไดจ้ดัการอบรมต่อเน่ือง เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 25 คร้ัง ในปี 2556 ท่ีผา่นมา ดงัน้ีคือ 
 

หลกัสูตร “ก้าวสู่ตําแหน่งผู้จดัการโครงการ” 

1. เร่ือง พื้นฐานวิศวกรรมโยธาโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 

หลกัสูตร “ก้าวสู่ตําแหน่งผู้จดัการโครงการ” 

2. เร่ือง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร 

3. เร่ือง จริยธรรมสาํหรับวิศวกรและสถาปนิก 

4. เร่ือง การเตรียมความพร้อมสามญัวิศวกรโยธา 

หลกัสูตร “ก้าวสู่ตําแหน่งผู้จดัการโครงการ”  

5. เร่ือง การบริหารจดัการประกนัภยั 

หลกัสูตร “ก้าวสู่ตําแหน่งผู้จดัการโครงการ” 

6. เร่ือง การบริหารจดัการอาคารเขียว (Green Building) 

7. เร่ือง ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)  

8. เร่ือง ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)  

9. เร่ือง ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)  

10. ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

หลกัสูตร  IQA : “ Internal quality Auditor ” 

11. เร่ือง ISO 9001 : 2008 (Internal Auditor)  

12. เร่ือง ISO 9001 : 2008 (Internal Auditor)  

หลกัสูตร Basic Training  

13. Pre-Construction 

14. Construction 

15. Post-Construction 

16. การบริหารความเส่ียงของโครงการ (Risk Management) 

หลกัสูตร “ ก้าวสู่ตําแหน่งผู้จัดการโครงการ ”  

17. เร่ือง Smart Engineer และกรณีศึกษา 
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หลกัสูตร “ เลขานุการ ” 

18. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 

19. งานเอกสารและการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

20. System Thinking  เปิดเพดานความคิด มุ่งผลสมัฤทธ์ิสู่องคก์ร 

21. Challenge of the Future Leader 

22. หลกัสูตร “การพฒันาบุคลิกภาพ” 

23. หลกัสูตร “การใชง้าน Google Apps เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการทาํงานในองคก์ร” 

หลกัสูตร “ช่างเทคนิค” 

24. DSIA Model และการควบคุมงานเพื่อสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 

25. การควบคุมงานเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

ทั้งน้ียงัมีพนกังานเขา้อบรมตามโครงการณ์ต่างๆ ท่ีจดัข้ึนโดยองคก์รภายนอก ดงัน้ี   

1. นางสาวรัชนี สินธบริสุทธ์ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน เขา้อบรมหลกัสูตรการวดัประสิทธิภาพ การบริหาร การ

จดัการ และการดาํเนินงานทางดา้นการเงินดว้ย KPls และหลกัสูตรAEC กบัแนวทางของนกับญัชียคุใหม่ จดั

โดยบริษทั ฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 

2. นางสาวฐิติมา อุณหกะ พนกังานฝ่ายบญัชี เขา้อบรมหลกัสูตรปัญหาการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล และ หลกัสูตร AEC กบัแนวทางของนกับญัชียคุใหม่ จดัโดยบริษทั ฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ 

จาํกดั 

3. นางสาวมนณัญา พูลสมบติั พนกังานฝ่ายบญัชี เขา้อบรมหลกัสูตรมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี

เงินได ้โดยบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จาํกดั, หลกัสูตร FRU Day : ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ เคร่ืองมือทางการเงิน -การบญัชีป้องกนัความเส่ียง และสัญญาเช่า โดยสภาวิชาชีพร่วมกบัตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หลกัสูตรการจดัทาํเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบญัชีและภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

โดยบริษทั ฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั , หลกัสูตร FRU Day : ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 

ฉบบัโดยบริษทั ฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั, หลกัสูตรหลกัเกณฑก์ารจดัทาํรายงานตามมาตรา 56 และ

การจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, และหลกัสูตร 

FRU Day : Accounting Standards for Financial Instruments Coming Soon โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

4. นางสาวกรทิพย ์กาลปักษ ์พนกังานฝ่ายบญัชี เขา้อบรมหลกัสูตรหลกัเกณฑก์ารจดัทาํรายงานตามมาตรา 56 

และการจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

หลกัสูตรมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จาํกดั 

5. นางสาวก่ิงกาญจน์  อรเนตรพงษ ์พนกังานฝ่ายบญัชี เขา้อบรมหลกัสูตรเจาะลึกภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย จดั

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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6. น.ส.ฐิติมา กลุจิตติอมร เจา้หนา้ท่ีบริหารความเส่ียง / นกัลงทุนสัมพนัธ์ เขา้อบรมหลกัสูตร Board Monitoring 

– How to build the spirit of good CG, Basic IR Training, IR Tools : Inventing Database, Basic Finance for 

IR, IR Workshop “ Putting Business Strategy into IR Presentation ”, Stock Valuation for IR, IR Workshop 

“ How to manage expectation when the market is volatile ? ”, การเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม, 

Risk Management Forum 2/2556 “ ถอดรหสั SMAC ”, CSRI บทบาทของผูล้งทุนสถาบนักบัการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื, CSR Thailand Conference 2013, IR Workshop “ Factors that drive the valuation of your 

company ”,  จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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9.  นโยบายการกาํกบักจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” มีความมุ่งมัน่ท่ีจะยดึแนวปฏิบติัของ         ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลท.” สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์“ก.ล.ต.” เพ่ือยกระดบั

การดูแลกิจการไปสู่ระดบัสากล เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม

แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีไว ้ดงัน้ี 

 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

 บริษทัฯให้ความสําคญัและเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ตามท่ีกําหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสิทธิพื้นฐานท่ีผูถื้อหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมกัน

ประกอบดว้ย สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

สิทธิในการเสนอเพิม่วาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธิใน

การออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษทัฯ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามใน

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิท่ีจะไดรั้บสารสนเทศอยา่งเพยีงพอและทนัเวลา 

 นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัไดดู้แลให้มีการถือปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว ตลอดจนหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาํหนด 

และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทั จะจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดของรอบปี

บัญชีของบริษทัฯ สําหรับการประชุมคราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมเม่ือ

เห็นสมควรหรือเม่ือมีผูถื้อหุน้เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือร้องขอตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด ในการ

เรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน

ว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกบัแนบหนงัสือมอบฉันทะสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่อาจมาร่วม

ประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และทาํการโฆษณาคาํ

บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 วนั ก่อนวนัประชุม ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และหรือตามท่ี

กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัสมบูรณ์ล่วงหนา้ ไม่นอ้ย

กวา่ 21 วนั รวมทั้งนาํเสนอไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คณะกรรมการตอ้งใหค้วามสาํคญัในการ
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จดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมอบอาํนาจใหฝ่้ายจดัการ และนายทะเบียนหุน้ ของบริษทัฯ ดาํเนินการจดัเตรียมการประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการจดัส่งจดหมายนดัประชุม จดัเตรียมสถานท่ี ท่ีสามารถเดินทางไปได ้สะดวกรวมถึงเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสม การให้

ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมขอ้มูลท่ีเปิดเผยเพียงพอเพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาส

แสดงความเห็นและตั้งคาํถามอยา่งเท่าเทียมกนัต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และคณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระ

อ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวล่้วงหนา้ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประธานคณะกรรมการ

ชุดต่าง ๆ รวมทั้งตวัแทนจากผูส้อบบญัชีควรเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบคาํถามหรือช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

   ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผูถื้อหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การดาํเนินการประชุม วิธีการใชสิ้ทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคาํถาม

ใดๆ ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

   หลงัเสร็จส้ินการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อ ตลท. ทนัทีก่อนตลท. เปิดทาํ

การซ้ือขายหลกัทรัพยร์อบถดัไป และบริษทัฯ จะมีการบนัทึกการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง โดยมีเน้ือหาท่ีประชุมถูกตอ้ง 

ครบถว้น รวมถึงรายละเอียดกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม การแจง้คะแนนนับทุกๆ วาระ และขอ้ซักถามหรือขอ้คิดเห็นท่ี

สาํคญั เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้โดยแจง้รายงานการประชุมไปยงัตลท. ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ และจดัส่งรายงานประจาํปีพร้อมกบัสาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ไดอ้นุมติัแลว้ และสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติังบดุล การจดัสรรกาํไร และการแบ่งเงินปันผล 

ไปยงันายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั สาํหรับงบดุลนั้นบริษทัฯจะโฆษณาใหป้ระชาชนทราบทางหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 

วนั ทั้งน้ีภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

นอกจากน้ีบริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัหรือวิสามญัผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

1.2 ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น    

   คณะกรรมการบริษทัถือเป็นหนา้ท่ีในการดูแลใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ทาํงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

มีความสํานึกในหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติังาน เพื่อทาํให้ผูถื้อหุ้นมีความเช่ือถือและยอมรับในการ

ตดัสินใจวา่การดาํเนินการใด ๆ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม และคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และราย

ยอ่ย 

            นอกจากน้ี ยงัตอ้งให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะดว้ยการ

แสดงความเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  การจดัสรรกาํไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและ

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกตอ้ง 

ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษทัตอ้งเสนอใหผู้ถื้อหุน้
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พิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปี และตอ้งนาํเสนอนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของผูถื้อหุน้ดว้ย 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งเท่าเทียม โดยมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1    หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีการเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ใหผู้ถื้อหุน้

ไดพ้ิจารณาคดัเลือกเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆแทน ในกรณีท่ีผู ้

ถือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงมติในแต่ละ

วาระไดเ้อง 

2.2   การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดแจง้ความประสงคม์ายงับริษทัฯ เพ่ือขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผูถื้อหุ้นใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงล่วงหนา้ภายในช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ กาํหนด และทางคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้และมีความเห็น

ว่าวาระดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ ทางบริษทัฯมีนโยบายท่ีจะอาํนวยความสะดวกในการนาํเสนอวาระ

ดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม  

1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบั
ดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทัฯ  

2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการได ้ 

3) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  

4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาใน รอบ  12  เดือนท่ีผ่านมา และไดรั้บมติ
สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยท่ีขอ้เท็จจริงใน
เร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

5) เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมี
นยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  

6) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

7) เร่ืองท่ีซํ้ ากบัเร่ืองท่ีไดเ้สนอมาก่อนแลว้  

8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่มีเอกสารหรือเอกสารไม่ครบถว้น หรือเสนอมาไม่ทนั
ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือไม่สามารถติดต่อได ้
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เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม

ผูถื้อหุน้ประจาํปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สาํหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะแจง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลผา่น Website ของบริษทัฯ 

2.3 การเสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั 

กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความประสงคม์ายงับริษทัฯ เพ่ือขอเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทั โดยไดแ้จง้ความประสงคผ์า่นมายงับริษทัฯ พร้อมจดัส่งขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและหนงัสือแสดง
ความยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมาอยา่งครบถว้น ล่วงหนา้และอยูภ่ายในช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ กาํหนด  บริษทัฯ มี
นโยบายท่ีจะเสนอบุคคลดงักล่าวเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาลงมติต่อไป 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี  

1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  

2) มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทาํงานท่ีดี  

3) เป็นผูท่ี้มีความสนใจในกิจการของบริษทัฯ และสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพอ  

4) ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมี สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น  

2.4   การใช้ข้อมูลภายใน 

1)   คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายและแนวทางการกาํกบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน โดย
กาํหนดมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กิดกรณีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ทาํการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และตลท. โดยการ
แจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบและปฏิบติัตาม เพ่ือหา้มมิใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้ขอ้มูลภายในซ่ึงยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทาํการซ้ือขาย 
โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่
สาธารณชนทราบ และควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูล
ใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 

2) บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสําคญั
อนัมีผลต่อการลงทุนโดยบริษทัฯ จะแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังไปยงั ตลท. 
ทนัทีก่อน ตลท. เปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยร์อบถดัไป โดยกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั
จะตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํ
การต่อ ก.ล.ต. 
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2.5   รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกนั 

คณะกรรมการบริษทักาํกบัใหก้ารทาํธุรกรรมและผลประโยชน์ของกรรมการแต่ละคนเสมือนหน่ึงท่ีทาํ

กบับุคคลภายนอก โดยให้ฝ่ายจดัการจดัทาํรายงานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นประจาํปีเสนอให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทาน ก่อนเสนอในรายงานประจาํปี และแบบแสดงขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ 

2.6   ประโยชน์ทีข่ดัแย้งกบับริษทัฯ 

บริษทัฯได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กันไวใ้นขอ้กาํหนดเก่ียวกับ

จริยธรรม ธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน ไม่พึงดาํเนินการใดๆท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และหากมีความเก่ียวพนัของ

กรรมการทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของกรรมการหรือครอบครัวของกรรมการซ่ึงอาจนาํไปสู่ผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กบับริษทัฯ 

คณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาเร่ืองน้ีเป็นกรณีๆไป เพื่อพิจารณาว่ามีความขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือไม่ และจะตอ้งดาํเนินการ

แกไ้ขปัญหาอยา่งรอบคอบ มีจริยธรรม และมีความโปร่งใส กรรมการผูท่ี้อยูใ่นกรณีนั้น ไม่ควรเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา 

นอกจากจะถูกเชิญเพื่อใหข้อ้มูล 

2.7  การจดัทาํและจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาองักฤษ 

บริษทัฯมีนโยบายในการจดัทาํและจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุม 

ฉบบัภาษาองักฤษใหก้บัผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 

 

3.   การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (ROLES OF STAKEHOLDERS) 

  บริษทัฯ ตระหนักถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซ่ึงจะทาํให้บริษทัฯ สามารถแข่งขนัและ

สร้างกาํไรได ้โดยถือวา่เป็นการสร้างความสาํเร็จในระยะยาวใหก้บับริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ โดยการรักษาผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเป็นธรรมและ

ใหไ้ดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย 

3.1   การเคารพสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียอ่ืนๆ 

 บริษทัฯ ตั้งมัน่ในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนั

ดีอยา่งต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจ อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและพนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ และสังคม

ส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้น่ึงผูใ้ดอยา่งไม่เป็นธรรม ไม่ใชว้ิจารณญาณ หรือความสัมพนัธ์ส่วนตวัตดัสิน และให้

โอกาสเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยก เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษทัฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อ

สังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลกัท่ีจะสร้างสรรคโ์ครงการ และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาสังคมและ

ชุมชน โดยคณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายมีแนวทางปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 

1) ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการเหมาะสม 

2)   กาํกบัดูแลเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามยัท่ีดี ในสถานท่ีทาํงาน 

3)   จดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน 



 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                      ส่วนท่ี 2 - 18 
 

4)  ศูนยฝึ์กอบรมเพ่ือส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ และความสามารถใหก้บั พนกังานอยา่ง

ต่อเน่ือง 

5)    ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

6)    เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ มีความรับผดิชอบต่อลูกคา้ในการใหบ้ริการ 

7) การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี 

หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพื่อทาํลายคู่แข่งทางการคา้ 

8)    การซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมถึงปฏิบติัต่อคู่คา้ตาม

สญัญาท่ีตกลงกนั 

9)    ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีท่ีใหก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัฯ 

10)    ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิต่างๆ 

11)    ต่อตา้นการทุจริต และหา้มจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทัฯ 

12)    มีความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคม รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมใน

ชุมชนเพื่อเก้ือกลูสังคมในวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม 

13)    เอาใจใส่และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

3.2   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ลูกคา้และประชาชนทัว่ไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษทัฯ ตามระเบียบว่าด้วย

กระบวนการรับและพจิารณาขอ้ร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผา่นช่องทางต่างๆดงัน้ี 

จดหมาย บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

          เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้ 

          แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เวบ็ไซต์ http://www.pps.co.th 

โทรศัพท์ : 02-7182785-9 

โทรสาร : 02-3005545-6 

สําหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารได้

โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษทัฯ 
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 3.3    ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

  ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความประสงคจ์ะติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัโดยตรง (ไม่ผ่านผูบ้ริหารของบริษทั

ฯ)  สาํหรับการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการดาํเนินธุรกิจ คาํร้องเรียนในกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือคาํร้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 

เช่น การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งของผูบ้ริหาร, การกระทาํผดิจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย และอ่ืนๆ โดยสามารถร้องเรียน ได้

ท่ี Email:whistleblow@pps.co.th ทั้งน้ีบริษทัฯ กาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงนโยบายใน

การเกบ็รักษาความลบัของขอ้มูลเก่ียวกบัการแจง้เบาะแส 

 3.4    ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

  คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหฝ่้ายจดัการของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการติดต่อส่ือสาร

และเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา แก่นักลงทุน ส่ือมวลชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มอ่ืนๆ โดยใช้ส่ือ

หลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ การจดัประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใชส่ื้อทาง

เวบ็ไซต ์และอีเมล ์ท่ีสามารถรับ-ส่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นผูรั้บผิดชอบ

ดูแลเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

 3.5   งานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

  บริษทัฯ จดัให้มีนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการให้บริการและ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวของบริษทัฯ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ทั้งพนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่

คา้ เจา้หน้ี นกัวิเคราะห์อยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และทัว่ถึง ผา่นกิจกรรมส่ือสารท่ีหลากหลาย 

  ขอ้มูลติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 ท่ีอยู ่  :  บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

     381/6  ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา้  

     แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 Email   : ir@pps.co.th 

 Website   : www.pps.co.th 

 Telephone :  0 2718-2785 - 9 

 Fax  : 0 2300-5545 – 6 
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4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

  บริษทัฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษทัฯ อย่างถูกต้อง

ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกนั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ส่วนขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการ

ดูแลโดยกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ เพื่อป้องกนัไม่ให้ความลบัของบริษทัฯ ร่ัวไหลไปยงัคู่แข่ง

ทางการคา้ ตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และขอ้กาํหนดของ ตลท. โดยนอกจากจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) แลว้ ขอ้มูลส่วนใหญ่ไดน้าํเสนอทางเวบ็ไซตข์อง ตลท. และเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ  ซ่ึงช่วยใหผู้ถื้อหุน้ ลูกคา้ นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั

และเช่ือถือได ้

  บริษทัฯ กาํหนดใหมี้หน่วยงานและบุคคลท่ีจะประสานและใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ ผูส้นใจ รวมทั้งยงัเปิด

โอกาสใหมี้การช้ีแจงพบปะและตอบขอ้ซกัถามโดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

4.1   การรายงานทางการเงนิ 

  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ตลอดจนสารสนเทศ

ท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ใหมี้การจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป มีการตรวจสอบบญัชี โดยผูส้อบบญัชีท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษทัฯ เลือกใชน้โยบาย

บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ จดัการดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้งครบถว้นเป็น

จริง และมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเพียงพอครบถว้น สมเหตุสมผล และเป็นท่ีเช่ือถือได ้

  คณะกรรมการบริษทัได้ดูแลให้บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบ  ซ่ึงทาํหน้าท่ีตรวจสอบทุกหน่วยงานของ

บริษทัฯ เป็นระยะ เพื่อใหมี้การบนัทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบาย

ท่ีบริษทัฯ กาํหนด และไม่ดาํเนินการใดอนัเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหก้รรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบ

ทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งชดัเจน และทนัเวลา สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษทัฯ 

พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามขอ้กาํหนดของการเป็นบริษทัจดทะเบียน ในกรณีท่ีมี

รายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัฯ จะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้

พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนท่ีจะดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 4.2   การบริหารความเส่ียง 

  คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในการทาํหน้าท่ีพิจารณาและนาํเสนอ

นโยบาย แผนงาน และผลการปฏิบติังานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษทั โดยนโยบายบริหารความเส่ียง จะตอ้งครอบคลุม

ถึงทุกหน่วยงานในบริษทัฯ และครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การ
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ผลิต และการปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ กาํหนด

มาตรการในการแกไ้ขและผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน และกาํหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล 

 4.3   การควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการบริษทัจดัใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งดา้นการเงิน การ

ปฏิบติังาน การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยูเ่สมอ จดัใหมี้

การกาํหนดลาํดบัชั้นของอาํนาจอนุมติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลใน

ตัวกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุนให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้

 4.4   การทาํรายการของกรรมการ 

1)   บริษัทฯ กาํหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น การถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ใหท้ราบทุกคร้ัง 

2)   บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3)   บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายวา่การทาํรายงานระหว่างกนัท่ีสาํคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

  คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงจากฝ่ายจดัการ 

เพือ่ประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ

ฝ่ายจดัการท่ีชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและกาํกับดูแลให้ระบบงานต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

ดาํเนินไปตามนโยบายท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และจริยธรรม 

 5.1   คุณสมบัติของกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความหลากหลายในด้านอายุ ทกัษะ ความรู้ ความ

เช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษทัฯ สามารถนาํมุมมองใหม่ๆ มาสู่คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศ

เวลาใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งเป็นผูท่ี้ประกอบดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม 

  ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ จะทาํหน้าท่ีพิจารณาทบทวนคุณสมบติั 

ทกัษะ ความรู้ และความชาํนาญท่ีจาํเป็นของกรรมการทั้งคณะ เพื่อกาํหนดคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการใหม่ท่ีจะช่วย

สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการบริษทั 
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  บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายการจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียน และบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

ท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน 5 แห่ง  สําหรับกรรมการผูจ้ดัการจาํกดัจาํนวนบริษทัท่ีจะดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

5.2 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุน้ของผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับ

เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั้งน้ี ลกัษณะ

ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน

ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี

เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู ้

มีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง

อิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของผู ้ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน

วนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ

สาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้
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อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือ

บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี

นยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั

ฯ 

10) กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจใน

การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

5.3 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯจะตอ้งมีคุณสมบติัตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระและ 

1) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และ 

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียน 

3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ี
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

4) มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกับท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วย
คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.4 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษทั 

1) ให้บริษทัฯ มีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายกาํหนด 

2) ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามจาํนวนท่ีถือครองทั้งหมด 
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่
ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

2.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคล
ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพิ่มข้ึน
อีกหน่ึงเสียง 

1) ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวน
ใกล้ท่ีสุดกับหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงกรรมการท่ีออกไปนั้ น ชอบท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งเขา้ดํารง
ตาํแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกคร้ัง กรรมการท่ีจะออกจาก
ตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออกส่วนท่ี
หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทัฯ 

3) ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึง
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตน
แทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

5) กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หรือไม่กไ็ด ้

6) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

7) คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหน่ึงทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการ
คณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่กไ็ด ้
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8) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูท้าํหนา้ท่ีสรรหากรรมการ เพ่ือมาทดแทน
กรรมการท่ีครบวาระหรือทดแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  จะต้องทําหน้าท่ีพิจารณาทบทวนโครงสร้าง  องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษทั กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหา และสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตรง
กบัสถานการณ์และความตอ้งการของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
คดัเลือก และกลัน่กรอง หาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอ
มติต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
 

 5.5   วาระในการดาํรงตําแหน่ง 

  วาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

พ.ศ. 2535   ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ  

5.6 การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีเสนอแนวทางและวิธีการในการกาํหนดค่าเบ้ีย

ประชุม ค่ารับรอง เงินรางวลั และบาํเหน็จ  รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ

บริษทั โดยการเสนอเร่ืองเพื่อขอความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจาํ

ทุกปี  เวน้แต่สิทธิอนัพึงมีพงึไดต้ามระเบียบของบริษทัฯ 

5.7 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

     คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู ้มี คุณสมบัติ ท่ี เหมาะสม  โดย

คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีอาํนาจแจง้ใหฝ่้าย

บริหารเขา้ร่วมประชุม ช้ีแจง หรือจดัทาํรายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูอ้นุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุด

ยอ่ยแต่ละชุด 

  ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมาการชุดยอ่ยจาํนวน 4 ชุด 

1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจาํนวนไม่เกิน 9 คน และจะตอ้งเป็น

กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  โดยตาํแหน่งต่อไปน้ีใหถื้อเป็นกรรมการบริหาร

ของบริษทัฯโดยตาํแหน่ง 

(1) กรรมการผูจ้ดัการ 

(2) รองกรรมการผูจ้ดัการ 

(3) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 

(4) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 

(5) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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 ทั้งน้ี กาํหนดใหท่ี้ประชุมของคณะผูอ้าํนวยการโครงการเป็นผูเ้สนอช่ือผูอ้าํนวยการโครงการท่ี

เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้

แต่งตั้งบุคคลดงักล่าว ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารอีกไม่เกิน จาํนวน 2 คน โดยคณะกรรมการ

บริหารท่ีมาจากการแต่งตั้งน้ี มีวาระในการดาํรงตาํแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี  และดาํรงตาํแหน่งต่อกนั

ได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย และกาํหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลใดๆ ตามท่ี

เห็นสมควร  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริหารได ้อีกไม่เกิน จาํนวน 2 คน  

2)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบ

อยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงินได ้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบดาํรงตาํแหน่งวาระละ 3  ปี เม่ือพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ไดอี้ก 

3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มี

กรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาํรงตาํแหน่งวาระ 

ละ 3 ปี เม่ือพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ไดอี้ก 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ดาํรงตาํแหน่งวาระละ 3 

ปี เม่ือพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ไดอี้ก 

5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  

     บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อปฏิบติังานตามหนา้ท่ีรวมตลอดถึงการรับทราบผล

การดาํเนินงานเป็นประจาํอย่างนอ้ยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการตอ้งสามารถแสดงความเห็นและใชดุ้ลยพินิจได้

อยา่งเป็นอิสระ จาํนวนองคป์ระชุมของการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งมีกรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  ทั้งน้ีกรรมการจะเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง นอกจากจะมีเหตุจาํเป็นอนัเป็นเหตุสุดวิสัย  ซ่ึงตอ้ง

แจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ บริษทัฯ จะรายงานจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ

ท่านไวใ้นรายงานประจาํปี และบริษทัฯไดจ้ดัให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทักาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ

ประจําปีไว  ้เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการ

คณะกรรมการบริษทัจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยนักาํหนดวนั และแจง้ให้ทราบถึง เวลา 

สถานท่ี และวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผูร้วบรวม

เอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจดัการเพือ่จดัส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้  โดยเอกสารดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลท่ีเพียงพอ

ต่อการตดัสินใจและการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระของคณะกรรมการ  และเลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูบ้นัทึก

ประเด็นในการประชุม เพื่อจดัทาํเป็นรายงานการประชุม ท่ีมีเน้ือหาสาระครบถว้นและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั นบัจาก

วนัประชุมเสร็จส้ิน เพือ่เสนอใหป้ระธานกรรมการลงนามและจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัเกบ็ท่ีดี สะดวกต่อการคน้หา และ

เป็นความลบั 
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5.9 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

     คณะกรรมการบริษทัมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น 

เพื่อใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดอ้ภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วม

ดว้ย เพื่อใหห้ารือไดอ้ยา่งอิสระ โดยมีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

5.10  การประชุมกรรมการอสิระ 

     คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหก้รรมการอิสระมีการประชุมกนัเอง เพื่อใหมี้การอภิปรายเร่ืองต่างๆได้

อยา่งอิสระ โดยจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

5.11  การรายงานข้อมูล 

1) คณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปต่อผูถื้อหุ้น 
และผูล้งทุนทัว่ไปอย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง ครบถว้นโปร่งใส มีคาํอธิบายอย่างมีเหตุผล
พร้อมตวัเลขสนับสนุน ทั้งในดา้นนโยบายผลการดาํเนินงาน แนวโนม้ในอนาคต ตลอดจน
ผลสาํเร็จ และอุปสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการควรมีความเขา้ใจ และสนับสนุนการปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานทาง
วิชาชีพของผูส้อบบญัชี 

3) คณะกรรมการ ควรจดัทาํรายงานแสดงถึงความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อการจดัทาํและ
เปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไวใ้นรายงานประจาํปี ควบคู่กบังบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชี โดยครอบคลุมถึง 

3.1) ขอ้กาํหนดของกฎหมาย ท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้ ก า ร

จดัทาํ งบการเงิน เพือ่แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานในรอบ ปี ท่ี ผ่ า นม า ท่ี

เป็น จริง และสมเหตุสมผล 

3.2)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจัดการให้มีขอ้มูลทางบญัชีท่ี
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอเพ่ือจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และ
เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดาํเนินการท่ี
ผดิปกติ 

3.3)  ให้คาํยืนยนัว่าบริษทัฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนไดมี้การพิจารณา
ถึงความสมเหตุสมผลอยา่งรอบคอบในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ 

5.12  แผนการสืบทอดตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหาร เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาํแหน่งท่ีสาํคญัต่อไปในอนาคต 
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5.13   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1  คร้ัง โดยมุ่งเนน้ให้การ

ประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั

จะได้นาํผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ และนาํขอ้มูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการ

ดาํเนินงานต่อไป และได้กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ัดการเป็นประจาํทุกปี เพื่อนาํผล

ประเมินท่ีไดไ้ปใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด 

  5.14     การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

   คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทาํหน้าท่ีกรรมการ 

เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษทัฯ มีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและ

แนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงานดา้นต่างๆ 

ของบริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

5.15  การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

   คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน

ของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน เพ่ือให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละคน

สามารถอุทิศเวลาใหก้บับริษทัฯไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5.16 การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

    บริษทัฯจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงของ

องคก์รต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลกัสูตรท่ีกรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมสัมมนาอย่างนอ้ยจะเป็นหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) หลกัสูตร Directors 

Accreditation Program (DAP)หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) หลกัสูตร Executive Development Program 

(EDP) ทั้งน้ี เพือ่นาํความรู้และประสบการณ์มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบริษทัฯต่อไป 

5.17 การติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร 

   คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ
บริษทั โดยเป็นผูน้าํเสนอสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บริษทัไดรั้บทราบขอ้มูลความคิดเห็นจากผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารก็มีโอกาสไดเ้รียนรู้และ
ทาํความเขา้ใจมุมมองของคณะกรรมการบริษทั 

   คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมใหมี้การพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงในโอกาสอ่ืนๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหก้รรมการไดมี้โอกาสทาํความรู้จกัคุน้เคยกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
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6   เลขานุการบริษทั 

  คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหมี้เลขานุการบริษทัข้ึน เพื่อทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และ

เป็นเลขานุการบริษทั เพือ่ใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกั ดงัน้ี 

1) ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบติั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งติดตามให้นโยบายและ

ขอ้แนะนาํของคณะกรรมการบริษทั มีผลในทางปฏิบติั 

3) รับผดิชอบในการจดัทาํและจดัเกบ็เอกสารสาํคญัต่าง ๆ 

4) กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและระเบียบ

ปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

6) ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษทัประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 4 ชุด และคณะผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั (Board of Director) 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
6. คณะผูบ้ริหาร (Management Team) 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit  Committee) 
 

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยบุคคล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

1 พล.ต.ท.นพ. นุกลู  เจียมอนุกลูกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นางวิภาวี                บุณยประสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 
3 นายคเชนทร์  เบญจกลุ กรรมการตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ : 1.นางวิภาวี บณุยประสิทธ์ิ  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มคีวามรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  
   2 นายอนุพันธ์ วนานกุูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัและบริษทัย่อย มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั กไ็ด ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัและบริษทัย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อย 
รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของสํานักงานบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ทาํการตรวจสอบบญัชีของ
บริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ถึง

ความถูกตอ้ง  ครบถว้น และเช่ือถือได ้
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น การทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบั
ผูบ้ริหารของบริษทั ในรายงานสําคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ได้แก่ บทรายงานและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี กรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระท่ีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
 

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยบุคคล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

1 นางวิภาวี                บุณยประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 
2 นายคเชนทร์ เบญจกลุ กรรมการ 
3 นางวรภรณ์             ชาวนา กรรมการ 

หมายเหตุ 1. ลาํดับท่ี 1 และ 2   เป็นกรรมการอิสระ 
    2 นางวรภรณ์  ชาวนา   เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ภารกจิและความรับผดิชอบงานด้านสรรหา 
1.  กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคดัเลือกและเสนอช่ือกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการการชุดย่อยตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติ เพื่อ
ทดแทนตาํแหน่งกรรมการบริษทั / กรรมการชุดยอ่ย ท่ีวา่งลงไม่วา่ตาํแหน่งนั้นจะวา่งลงดว้ยสาเหตุใดก็ตาม  

2.  ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  

3.  ดาํเนินการติดต่อบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือจะไดม้ัน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวมี
ความยนิดีจะมารับตาํแหน่งกรรมการของบริษทัหากไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้  

4.  คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดับสูง โดยเฉพาะตาํแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ภารกจิและความรับผดิชอบงานด้านพจิารณาค่าตอบแทน  

1. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ ทั้งน้ีเพือ่ใหรู้ปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายมีความเหมาะสม  

2.  พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

3.  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งนาํ
บรรจุเขา้เป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมติัต่อท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี  

4.  พิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่หรือใบสําคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้น ให้แก่
กรรมการและพนกังาน (ถา้มี)  

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
คณะกรรมการค่าตอบแทนดําเนินการ ดังนี ้
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(1) ในการปฏิบติัตามขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจดัการหรือหัวหนา้งานเขา้
ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง หรือใหส่้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งได ้

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษา
ภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
ในปี 2556 คณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด 9 ท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

1 นายประสงค ์            ธาราไชย ประธานกรรมการ 
2 นายสมัพนัธ์              หงษจิ์นตกุล รองประธานกรรมการ 
3 นายธชั                      ธงภกัด์ิ กรรมการ 
4 นายพงศธ์ร                ธาราไชย กรรมการ 
5 นายสมชาย     วงศส์ว่างรัศมี กรรมการ 
6 นายนพรัตน์     นรินทร์ กรรมการ 
7 นายธีรธร                   ธาราไชย กรรมการ 
8 นานวนัชยั                  เรืองทรัพยเ์อนก กรรมการ 
9 นายวรเดช                  เป่ียมสุวรรณ กรรมการ 

 
โดยมี นางสาวรุ่งนภา  ศรีช่วย    เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัทาํและนาํเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของ

บริษทั เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. กาํหนดแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษทั เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และ

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพธุรกิจ 
4. มีอาํนาจพจิารณาอนุมติัการกูห้รือการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการชาํระหรือการใชจ่้ายเงินเพื่อ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุน และใชจ่้ายเพ่ือการดาํเนินงานต่าง ๆ ภายใตว้งเงิน
ท่ีกาํหนดไวต้ามตารางอาํนาจอนุมติัทัว่ไปท่ีไดป้ระกาศไว ้(ตารางอาํนาจอนุมติัทัว่ไปฉบบัแกไ้ขล่าสุดมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2555) 

5. กาํหนดโครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
วา่จา้ง และการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทั ท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน 

6. กาํกบัดูแล และอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง
หรือหลายคนกระทาํการ อยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได ้และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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8. คณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัที ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัย
ว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารนั้น กาํหนดให้รายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษทัหรือบริษทัย่อย ให้
กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ซ่ึงการอนุมติัรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวตอ้งดาํเนินการตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวน 3 ท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

1 นายวนัชยั  วชิรวฒันะธาํรง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นายประวติั   กิติพงศไ์พโรจน ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นายกมล   วิริยโชติ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กาํกบัดูแลการพฒันา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะหก์ลยทุธก์ารบริหารความเส่ียงขององคก์รประจาํปี 
2. พฒันาและกลัน่กรองระดบัความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้และช่วงความเบ่ียงเบนของความเส่ียงท่ียอมรับได ้
3. ใหทิ้ศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารความเส่ียง 
4. ประเมินความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญัและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
5. ประเมินรายงานความเส่ียงของบริษทั 
6. สอบทานผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและแผนงานท่ีไดก้าํหนดไวทุ้กไตรมาส 

 

9.3  การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 โดยบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.
28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 และตอ้งไม่เป็น
บุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยขอ้กําหนดเก่ียวกับผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออก
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่าน ตอ้งไม่มีประวติักระทาํผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงัก่อนวนัยื่น
คาํขออนุญาต รวมทั้ งไม่มีประวติัถูกพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ประกาศ คาํสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนหนงัสือเวียนท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งขอ้พพิาทหรือการถูกฟ้องร้องท่ีอยูร่ะหวา่งตดัสิน 
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 

1. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด
ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายกาํหนด 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

2.1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2.2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามจาํนวนท่ีถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

2.3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวน
กรรมการท่ีจะออกแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงกรรมการ
ท่ีออกไปนั้น ชอบท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่
อีกคร้ัง กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนท่ีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้
แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้ งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

7. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้

8. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ี
ตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทั และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้น
การบญัชีและการเงิน วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจาก
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วนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้จะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง  และ/หรือเป็นไปตาม
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบท่ีสรรหามาไดจ้ะตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบติั
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 
 
คุณสมบัติคณะกรรมการอสิระ 

- ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขอ
อนุญาตต่อสํานกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน  

- ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

- ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
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เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
- กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และ 

- ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

- มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกับท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1.1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่  
1.2.  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  

 1.3.  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
        1.4   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีนอกเหนือจากขอ้ 1.1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการผูจ้ดัการ 
 1.5.  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการบริหารมีจาํนวนไม่เกิน 9 ท่าน และจะตอ้งเป็นกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
โดยในตาํแหน่งต่อไปน้ีใหถื้อเป็นกรรมการบริหารของบริษทัโดยตาํแหน่ง ดงัน้ี 

(1) กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(3) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 
(4) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
(5) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 ทั้งน้ี กาํหนดให้ท่ีประชุมของผูอ้าํนวยการโครงการเป็นผูเ้สนอช่ือผูอ้าํนวยการโครงการท่ีเหมาะสมเขา้เป็น
กรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวเพื่อดํารงตาํแหน่ง
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กรรมการบริหาร อีกไม่เกินจาํนวน 2 คน โดยกรรมการบริหารท่ีมาจากการแต่งตั้งน้ี มีวาระดาํรงตาํแหน่งไดค้ราวละ 2  ปี 
และดาํรงตาํแหน่งต่อกนัไดไ้ม่เกินคราวละ 2 สมยั และกาํหนดใหก้รรมการบริษทั มีสิทธิเสนอช่ือผูเ้ขา้เป็นกรรมการบริหาร
ได ้ตามเห็นสมควรอีกไม่เกินจาํนวน 2 คน 
 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจาํนวนไม่เกิน 3 คน ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีอยู่ในคณะกรรมการ

บริหารขณะท่ีทาํการคดัเลือกเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมัติแต่งตั้ งบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเขา้มาดํารง
ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 4  ปี และเป็นต่อเน่ืองกนัไดไ้ม่เกินคราวละ 2 สมยั 
 

9.4   การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 ในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษทัฯไดมี้การจดัตั้ง บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ข้ึนมาใหม่เพื่อรองรับการดาํเนินธุรกิจ   บริษทัฯ
ไดส้รรหาบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถเขา้ไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร  โดยการพจิาณาจากคณะกรรมการของบริษทั 
โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษทัในเครือ  มีหน้าท่ีดาํเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทันั้น  และ
บริษทัฯไดก้าํหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะ ไปลงมติ   หรือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในเร่ืองสาํคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 นอกจากน้ีในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย  บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัฯนั้น ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัใน
เร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยงท่ีสอดคลอ้งกบับริษทัฯ  มีการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีใหบ้ริษทัฯสามารถตรวจสอบ  
และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน  ดงัน้ี 

1)   คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายและแนวทางการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดมาตรการ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดกรณีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูล

ภายใน ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน

รับทราบและปฏิบติัตาม เพื่อหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพ่ือทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหุน้ของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย

งบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ และควรรอคอยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่

สาธารณชนแลว้ 

2) บริษทัมีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสําคญัอนัมีผลต่อการ

ลงทุนโดยบริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัทีก่อนตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยร์อบถดัไป โดยกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจะตอ้งรายงานการ

ถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 



 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                      ส่วนท่ี 2 - 38 
 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดบญัชีปี 2554 – 2555และประมาณการปี 2557 
ใหแ้ก่ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ดงัน้ี      
               หน่วย : บาท 

  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1.       ค่าสอบบัญชีประจาํปี          

1.1.  PPS และงบการเงินรวม 320,000 320,000 365,000 375,000 

1.2.  PPSD 210,000 210,000 80,000 80,000 

1.3.  PIC 0 0 65,000 50,000 
2.       ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล          
2.1.  PPSและงบการเงินรวม 180,000 180,000 210,000 225,000 
2.2.  PPSD 120,000 120,000 90,000 90,000 
2.3.  PIC 0 0 45,000 45,000 
3.       ค่าใช้จ่ายอ่ืน PPS/1 0 100,000 0 0 
รวมเฉพาะบริษทั PPS และงบรวม 500,000 500,000 575,000 600,000 

รวมทั้งส้ิน 830,000 930,000 855,000 865,000 
 
 หมายเหตุ : /1-ค่าใชจ่้ายอ่ืน คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมกระดาษทาํการและการสัมภาษณ์ผูส้อบ
บญัชีของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยคิดเป็นอตัราเหมาจ่ายจาํนวน 100,000 บาท ซ่ึงในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 
1/2555 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2555 ไดอ้นุมติัคา่ใชจ่้ายดงักล่าวแลว้ 
 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) 
  - ไม่มี - 
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10. Corporate Social Responsibilities : CSR 
 

กจิกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทในรอบปี 2556 

 ปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ PPS มีการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม หรือ Social Corporate Responsibility - CSR ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการตอบแทนสังคมในภาพรวม 
โดยอาศยัความรู้ความชาํนาญของบริษทัฯ ในธุรกิจใหบ้ริการออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพและ
ความเช่ียวชาญของผูบ้ริหาร รวมทั้งวิศวกรผูช้าํนาญงานของบริษทัฯ ในการตอบแทนสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อ
สร้างสาํนึกในการตอบแทนสังคมใหก้บับุคลากรของบริษทัฯ ใหมี้จิตสาธารณะ (CSR in Process) นอกเหนือไปจากการทาํ
กิจกรรมเพือ่สงัคมภายนอกท่ีทาํกนัเป็นประจาํ (CSR after Process) 
 

เผยแพร่ความรู้ความชํานาญอย่างต่อเน่ือง 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ร่วมเป็นวิทยากร ผูส้อน ผูบ้รรยาย เพื่ออบรม ให้ความรู้ และบรรยายพิเศษแก่นกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัชั้นนาํ ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคาํแหง และสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์เป็นตน้ 

 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัจดัฝึกอบรม สัมมนา และพฒันาความรู้ใหบุ้คลากรอย่างต่อเน่ืองทั้งปี ซ่ึงนอกจากจะเป็น
การพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ โดยตรงแลว้ ยงัเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้ร่วมไดด้ว้ย โดยในปี 2556 ท่ีผา่นมา มีการ
จดัอบรมกว่า 20 หวัขอ้ ทั้งน้ี สาํหรับผูท่ี้ไม่สะดวกเขา้ร่วมฝึกอบรมสามารถติดตามเทปบนัทึกการฝึกอบรมยอ้นหลงัไดฟ้รี
ทาง www.youtube.com/PPSIC1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท่ี้นางสาวไอลดา โทร. 0 2718 2785 ต่อ 110  

 ขณะเดียวกนั ผูบ้ริหารบางท่าน ไดเ้ขา้รับตาํแหน่งทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง 
ไดแ้ก่นายประสงค ์ธาราไชย รับตาํแหน่งเป็นอุปนายก มูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมัภ ์อุปนายก
สภาวิศวกร และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์ ส่วนนายธีรธร 
ธาราไชย เขา้ดาํรงตาํแหน่งประชาสมัพนัธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

โครงการวศิวกรสีขาว 

 โครงการวิศวกรสีขาว เป็นอีกโครงการท่ีบริษทัฯ ให้ความสําคญั เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริม ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงโครงการน้ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัโครงการ Whistleblow ท่ี
เปิดโอกาสใหผู้พ้บเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของพนกังานในองคก์ร สามารถร้องเรียนกบับริษทัฯ และผูบ้ริหาร โดยตรงและ
หลายช่องทาง ในส่วนการร้องเรียนความผิดของผูบ้ริหาร สามารถร้องเรียนผ่านทางกรรมการอิสระ เพื่อให้เกิดภาพของ
วิศวกรสีขาว ซ่ึงเป็นมาตรฐานวิชาชีพท่ีดาํเนินงานอย่างมืออาชีพและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการดาํเนินงานเพื่อเป็นส่วน
หน่ึงของการขบัเคล่ือนสร้างสรรคส์งัคมท่ีดี 
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บริจาคเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ือง 

 ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่หลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ มูลนิธิช่วยนักเรียน  ท่ีขาด
แคลนในพระบรมราชินูปถมัภ ์ซ่ึงเงินบริจาคดงักล่าว นาํมาจากการร่วมกิจกรรมในบริษทัฯ และกิจกรรมงานเล้ียงปีใหม่
ของบริษทัฯ ท่ีผ่านมา โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน นอกจากน้ียงัมีการมอบเงินให้กบัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
จาํนวน 1 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นกิจการของโรงพยาบาล และมอบเงินใหก้บัมูลนิธิ ไอแคร์ ประเทศไทย จาํนวน 20,000 บาท  
 

PPS Spirit เพิม่พลงัจติอาสา 

 บริษทัฯ มีการรณรงคภ์ายในองคก์ร ภายใตแ้นวคิด PPS Spirit เพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์รในการ มีส่วนร่วมใน
การรับผดิชอบต่อสงัคมของพนกังาน ซ่ึงในช่วงท่ีผา่นมา มีกิจกรรมสร้างสรรคร่์วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

 17 พฤศจิกายน 2556 ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ เขา้ร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนรายการ Standard Chartered 
Bangkok Marathon 2013 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทัฯ ร่วมกนัสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน และ
เพื่อสุขภาพท่ีแขง็แรงของพนกังาน โดยยดึแนวทางท่ีเป็นหวัใจหลกัในการทาํกิจกรรมท่ีว่า " Doing Well By Doing Good - 
ทาํไดดี้ดว้ยการทาํส่ิงดีดี " 

 15 ธนัวาคม 2556ผูบ้ริหารและฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ เขา้ร่วมงานแสดงพลงัและรณรงค ์ การต่อตา้น
ทุจริต "เดิน วิ่ง ป่ัน ตา้นโกง" ซ่ึงจดัโดยองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) และสมาคมบริษทั   จดทะเบียนไทย ณ 
บริเวณทอ้งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงพลงัและเจตนารมณ์คร้ังสาํคญัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
กิจกรรมน้ียงัเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษทัฯ ในการส่งเสริมนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบดว้ย  

 นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมภายในองคก์ร ท่ีเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจและส่งเสริมมิตรภาพในหมู่พนกังานโดยทาํ
ต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ไดแ้ก่ จดังานทาํบุญบริษทัฯ ครบรอบ 26 ปี ณ ตึกวชิรญาณวงศ ์ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เม่ือวนัท่ี 
13 พฤษภาคม 2556 จดักิจกรรม Team Building ภายในองคก์ร เพื่อสนบัสนุนประสิทธิภาพและเพ่ิมพูนศกัยภาพของ
พนกังานในองคก์ร ร่วมกิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ฟุตบอลทางด่วนสัมพนัธ์กบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
ระหว่างวนัท่ี 5-22 พฤศจิกายน 2556 จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาสีเช่ือมมิตรภาพภายในองคก์ร เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2556 
พร้อมกบัจดังานแจกเหรียญกบัโล่ เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจและใหเ้กียรติพนกังานท่ีทาํส่ิงดีดีภายใตนิ้ยามว่า "วิศวกรท่ีดี วิศวกร
สีขาว"  

 กิจกรรมทั้งหลายท่ีกล่าวมาน้ี ลว้นเป็นกิจกรรมท่ีพนกังานมีส่วนร่วม และเป็นผูร่้วมกาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงานทั้งส้ิน และในปี 2557 กย็งัคงดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 

 

การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัคอร์รัปช่ัน 

การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

 กระแสต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ีสังคมไทยตระหนักมากข้ึนในปัจจุบนั เช่นเดียวกบับริษทั โปรเจค แพลนน่ิง 
เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ท่ีใหค้วามสาํคญัมานานและเนน้ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสเป็นธรรมมาตลอด จึงร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของการสนบัสนุนเพื่อสร้างคุณค่าใหส้ังคมธุรกิจไทยปราศจากคอร์รัปชัน่  โดยแสดงวิสัยทศัน์และความใส่ใจอยา่งจริงจงั
ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ในฐานะเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงยอมรับไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งการทาํธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน และ
บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อสงัคมอยา่งเปิดเผย 
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ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงประกาศนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 เพื่อใหพ้นกังานมี
แนวทางปฏิบติัท่ีชัดเจน  และมุ่งหวงัให้การต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหน่ึงของการวางรากฐานองคก์รไปสู่ความยัง่ยืน
ภายใตว้ฒันธรรมท่ีดีงาม   

  “ปฏิบติังานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อตา้นคอร์รัปชัน่” คือนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ี บริษทั  โปรเจค  แพ
ลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) กาํหนดไว ้ภายใตค้าํขวญัดงักล่าวกาํหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชัน่น้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ใหมี้การทบทวนแนวทางการปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง โดยนิยามว่า “คอร์รัปชัน่” หมายถึง การ
ติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้สัญญามอบให้ ใหค้าํมัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชนอ่ื์นใดซ่ึงไม่เหมาะสม อนัเจา้หนา้ท่ี  ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน  หรือผูมี้หนา้ท่ี ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือ
แนะนาํธุรกิจใหก้บับริษทัฯ โดยเฉพาะหรือเพื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้ 

 บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลให้มี
ระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบริหารในองคก์ร   เกิดความตระหนกัและ
ให้ความสําคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น จนพัฒนาไปสู่การเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร โดยกําหนดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รัดกมุ ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

 ขณะเดียวกนักาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการ คณะจดัการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการกาํหนดให้มี
ระบบให้การส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและ  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้ใจ  
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 ทั้งน้ีเพื่อใหน้โยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ กาํหนดแนวทางปฏิบติัไว้
เป็นรูปธรรมชดัเจน ดงัน้ี 

1. กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร พนกังานบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่และตาม
จรรยาบรรณ และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมของบริษทัฯ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั  เร่ืองคอร์รัปชัน่
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนกังานบริษทัฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ  ขอ้เท็จจริง
ต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ังคบับัญชา หรือบุคคลท่ีกาํหนดให้  ทาํหน้าท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมของบริษทัฯ ผา่น
ช่องทางต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้ 

3. บริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีบริษทั
ฯ กาํหนดไวใ้น Whistleblower Policy โดยผูพ้บเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ สามารถแจง้เบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชัน่ไดท่ี้ http://www.pps.co.th/whistleblow.php หรือ ผา่นอีเมล ์whistleblow@pps.co.th  นอกจากน้ี 
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ผูแ้จง้เบาะแสสามารถแจง้ขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัฯ   ในประเด็นเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย ความ
ถูกตอ้งของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผดิจรรยาบรรณ ผา่นอีเมลก์รรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดโ้ดยตรง 

4. ผูท่ี้กระทาํคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทาํความผิดจรรยาบรรณของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้นอกจากน้ีอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้น ผดิกฎหมาย 

5. บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ี 

6. บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ว่าการคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดท้ั้งการ
ทาํธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชน 

 สําหรับข้อกาํหนดในการดําเนินงานนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น กาํหนดให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงานไปจนถึงการเล่ือนตาํแหน่ง ฝึกอบรม การประเมินผลและการให้
ผลตอบแทน โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละหน่วยงานส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจแก่พนักงาน โดย  ขอ้กาํหนดดังกล่าว
กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณและขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัตนของพนกังาน
และการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกาํหนดให้พนกังาน      ทุกระดบัจนถึงระดบัผูบ้ริหาร ระมดัระวงั
รวมไปถึงเร่ืองของของกาํนลั การเล้ียงรับรอง  ค่าใชจ่้ายในการมอบหรือรับของตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เงินบริจาคหรือ
เงินสนบัสนุนท่ีอาจจะถูกนาํไปใชใ้นการอา้งอิง  เพื่อการติดสินบน ตลอดจนการระมดัระวงัเร่ืองความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
และการจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครัฐท่ีตอ้งกระทาํอยา่งโปร่งใส ซ่ือสตัย ์และถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ล่าสุดบริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัหน่วยงานภายนอก ดว้ยการเป็นส่วนหน่ึงในการเขา้ร่วมแสดงเจตจาํนงและเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ร่วมของบริษทัฯ ใน 
“โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริต” โดยยื่นหนงัสือประกาศการเขา้ร่วมโครงการแก่ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 

 วนัท่ี 15 ธันวาคม 2556 ผูบ้ริหารบริษทัฯ และทีมงานฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค ์ต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบในโครงการ “เดิน วิ่ง ป่ัน ตา้นโกง” ณ บริเวณทอ้งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นมหกรรมรวม
พลงัแห่งชาติ เพื่อแสดงพลงัและเจตนารมณ์คร้ังสําคญัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ท่ีจดัข้ึนโดย องคก์รต่อตา้น
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ องค์กรภาคี โดยการสนับสนุนจาก สสส. และ ผูส้นับสนุน และร่วมนํารายได้หลงัหัก
ค่าใชจ่้ายจากการร่วมกิจกรรมดงักล่าวสมทบทุนเขา้มูลนิธิองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย)  

 ในปี 2557 บริษทัฯ ก็ยงัคงยึดมัน่ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือต่อตา้นคอร์รัปชั่นทั้งภายในองค์กร และภายนอก
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้จตนารมณ์ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่กลายเป็นวฒันธรรมองคก์รตลอดไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2556    เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้
ร่วม 
ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ไดอ้นุมติัการตอบแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั  โดยมีความเห็นว่าผลการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นท่ีน่าพึงพอใจ และสามารถสรุปผลการประเมินตาม
แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
แยกตามองคป์ระกอบ 8  ส่วน ดงัน้ี 

1) ระบบองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2) ระบบบญัชี 
3) ระบบการเงิน 
4) ระบบงานบุคคล 
5) ระบบจดัซ้ือ 
6) ระบบบริหารโครงการ 
7) ระบบพฒันาธุรกิจ 
8) ระบบสารสนเทศ 

 

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษทัไดว้่าจา้ง “บริษทั สู่ความสาํเร็จ จาํกดั”1 เพือ่ทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit) สาํหรับการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงการประเมินและติดตามผลการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูต้รวจสอบ
ภายใน โดยมีกาํหนดการประเมินผลและตรวจทานผลการประเมินเป็นประจาํทุกไตรมาสอย่างสมํ่าเสมอ สําหรับการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในล่าสุดตามรายงานผลการประเมินฉบบัลงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  ผูต้รวจสอบภายใน
ไดต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในครบถว้นทั้ง 8 ระบบงานตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็น
ขอ้บกพร่องใดๆ ในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสําคญั และไดน้าํเสนอรายงานผลการตรวสอบต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการ
ตรวจสอบและพจิารณาแลว้วา่ไม่มีประเดน็ขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในอยา่งมีสาระสาํคญั 

 นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งสํานกังานตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให ้นายอนุพนัธ์ วนานุกูล เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นพนักงานของบริษทัฯ กาํกบัดูแลการทาํงานตรวจสอบภายใน ของ บริษทั สู่ความสาํเร็จ 
จาํกดั ทั้งน้ีสาํนกังานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยเร่ิมดาํเนินงานตั้งแต่ปี 2555 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะเป็นหน่วยงาน

                                                 
1 บริษทั สู่ความสําเร็จ จาํกดั เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การวางระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน และท่ีปรึกษา
การบริหารบุคคลและองคก์ร โดยมีผูช้าํนาญการภายในองคก์รท่ีไดรั้บประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor: CIA) 
จากสถาบนั IIA, USA โดยเขา้มาทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในให้แก่บริษทัตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 และบริษทัไดว้่าจา้งใหเ้ป็นผูต้รวจ
สอบระบบการควบคุมภายในสําหรับปี 2555-2556 เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลการควบคุมภายในทั้งส้ิน 8  ระบบงาน ไดแ้ก่ ระบบองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
ระบบบญัชี ระบบการเงิน ระบบงานบุคคล ระบบจดัซ้ือ ระบบบริหารโครงการ ระบบพฒันาธุรกิจ ระบบสารสนเทศ รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ข
ตามรายงานการตรวจสอบก่อนหนา้ โดยมีแผนงานตรวจสอบประจาํปี 2556 เป็นรายไตรมาสจาํนวน 4 คร้ัง คือ พฤษภาคม 2555 สิงหาคม 2555 พฤศจิกายน 
2555 และกุมภาพนัธ์ 2556 ซ่ึงจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
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ประสานกบัผูต้รวจสอบภายใน (ปัจจุบนัคือ บริษทั สู่ความสาํเร็จ จาํกดั) เก่ียวกบัการดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

บริษัทให้ความสําคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้ งในระดับผูบ้ริหารและในระดับปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารความเส่ียง บริษัทจึงได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนมาทาํหน้าท่ีร่วมกาํหนดกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงขององค์กรประจาํปี ประเมิน 
ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือดาํเนินการใดๆ เพื่อลดหรือป้องกนัความเส่ียงขององค์กรตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภายใน 

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีของ 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดย
ใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมดัระวงัรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ตลอดจนดูแลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ การ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  มีระบบบริหารความเส่ียง มีระบบการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  และมีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีคณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็น
กรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดแ้สดง
ไวแ้ลว้ในรายงานประจาํปี 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม   มีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   
ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและตามขอบเขตหน้าท่ี    และ
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 
คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุกคร้ัง  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆสรุป
สาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของรายงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน     งบการเงินราย

ไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2556 เพื่อความมัน่ใจวา่การจดัการทาํงบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดว้ยความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นต่องบการเงิน ซ่ึง

ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความ

เพยีงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยกาํกบัดูแล แนะนาํ  และสนบัสนุนการปฏิบติังานอยา่ง

เป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2556 และติดตามใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข
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ตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  และมี

ความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจ

ข้ึนข้ึน โดยไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาํหนดบริษัท และข้อผูกพนัที่บริษัทมี

ไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดของบริษทั ขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัมีไวก้ับบุคคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบ

ประเด็นท่ีเป็นสาระสําคัญในเร่ืองไม่ปฏิบัติตามขอ้กฎหมาย และข้อกําหนดดังกล่าวและขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัมีไวก้ับ

บุคคลภายนอก 

4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั สอบบญัชี  

ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2556 ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบกับผูส้อบบญัชีของบริษทั  เป็นประจาํทุกไตรมาส เพ่ือหารือเก่ียวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนว

ทางแกไ้ขในประเดน็ท่ีสาํคญั 

5. การบริหารจัดการความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารให้ความสําคญัและระมดัระวงัต่อการ

บริหารความเส่ียง รวมทั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีส่วนช่วยพิจารณาและวางระบบ การบริหารความเส่ียง

ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการติดตามผลความคืบหน้าและมีการทบทวนความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนั จึงเช่ือไดว้า่จะเกิดประโยชนแ์ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ทุกราย 

6. รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการ สอบทานและให้

ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลของรายการ

ดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

7. การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในการบริหารงานตาม

หลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ 

โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างอิสระตามขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัมีการรายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง มีการดาํเนินงานภายใตร้ะบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอโปร่งใสและเช่ือถือได ้

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดถู้กจดัตั้งข้ึน  โดยมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2556  เม่ือ
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 โดยมี  นางวิภาวี  บุณยประสิทธ์ิ  ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  นายคเชนทร์   เบญจกุล  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  นางวรภรณ์ ชาวนา  ดาํรง
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ตาํแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน มีจาํนวนกรรมการทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน 

 ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีการประชุมรวม 2 คร้ัง เพ่ือปฏิบติัภารกิจ ดงัน้ี 

1. ยกร่างกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการปี 2557  

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัเร่ืองการบริหารความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจเป็นอยา่งยิง่ จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายให้

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งทาํการประเมินความเส่ียง ท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย โดยได้

แต่งตั้งบุคลากรใหท้าํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จาํนวน 3 ท่าน และจดัตั้งสาํนกับริหารความเส่ียง เพื่อทาํ

หน้าท่ีกาํกบัดูแลงานบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแล การจดัทาํ

แผนการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทั การประเมินความเส่ียง การจดัทาํมาตรการป้องกนัความเส่ียง 

รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัความเส่ียงของฝ่ายต่างๆ ในบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทุกไตรมาส 

 ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุมทั้งหมด  4 คร้ังมีการพจิารณาเร่ืองท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. นาํเสนอแผนการบริหารความเส่ียงประจาํปี  2556 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ระชุมเพื่อให้ฝ่ายบริหารทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอแผนการบริหาร
ความเส่ียงสาํหรับการปฏิบติังานในปี 2556 ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

2. การประเมินความเส่ียงและกาํหนดมาตรการป้องกนัความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัใหมี้การประเมินระดบัของความเส่ียงในการปฏิบติังานของฝ่ายต่างๆ 
ในบริษทัและบริษทัยอ่ย    ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทั
ย่อย โดยมีการจดัระดบัความเส่ียงจากสูงไปตํ่า และมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบ เสนอแนวทางป้องกนัและ
บรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 อน่ึง  เพ่ือใหก้ารจดัการและบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล   กาํหนดใหใ้นปีถดัไปแต่ละฝ่ายงานตอ้งมี
การแสดงค่าดชันีช้ีวดั (KPI) ของผลการดาํเนินการ         เพื่อการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลว่า  การ
ดาํเนินการต่างๆ เป็นตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  หรือตอ้งมีการเสริมและปรับปรุงอยา่งไร   โดยมีกาํหนดใหท้าํ
การประเมินทุกไตรมาส 

3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัความเส่ียงของแผนการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ติดตามการจดัการบริหารความเส่ียงอย่างใกลชิ้ด โดยจัดการประชุม
ร่วมกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกไตรมาสเพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียง 
ประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียง ทบทวนความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจน
ใหข้อ้เสนอแนะ 
ต่างๆ เพือ่ใหก้ารบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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4. การบริหารความเส่ียงรายโครงการ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ติดตามและทราบว่าปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้นโยบายเพิ่มเติม  ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ระดับผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบแต่ละโครงการ   เขา้รับการอบรมและทาํความเขา้ใจถึงบทบาท หน้าท่ีของ
โครงการ ท่ีเป็นหัวใจหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั   ในดา้นการเตรียมความพร้อมสําหรับจดัทาํการ
บริหารความเส่ียงโครงการของปี 2557   เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกนั และบรรเทาผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นกลยทุธ์ ดา้นการเงิน  ดา้นปฏิบติัการ และดา้นสญัญา   ซ่ึงในปีถดัไปจะมีการติดตามการบริหารความ
เส่ียงรายโครงการ  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

                  จากการดาํเนินงานดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีความเห็นว่าบริษทัได้จัดทาํแผนการ
บริหารความเส่ียงและดาํเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหส้ามารถบรรเทา
ความเส่ียงต่างๆใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และไม่เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 
2556  ทั้งน้ี ยงัไดเ้ตรียมการวางกรอบสาํหรับปี 2557 เช่น  การจดัทาํดชันีช้ีวดัผลดาํเนินการแต่ละฝ่าย (KPI)  และการบริหาร
ความเส่ียงรายโครงการ   เพือ่การส่งเสริมใหแ้ผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ขอ้มูลหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน บริษทั สู่ความสาํเร็จ จาํกดั  ท่ีบริษทัฯ ไดว้่าจา้ง ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบ
ภายใน 

 

 

 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางานท่ีสําคัญ 
นายไพศาล  ภู่รัตน์เจริญชยั หวัหนา้งานผู ้

ตรวจสอบภายใน  
บริษทั สู่ความสาํเร็จ 
จาํกดั 

50 ปริญญาโท   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บญัชี
มหาบณัฑิต   
ปริญญาตรี   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บญัชี
บณัฑิต   
  

2554- ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 
 บริษทั สู่ความสาํเร็จ จาํกดั 
2542 - 2550 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2542  อาจารยพิ์เศษ 
 มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย และ 
 มหาวิทยาลยัราชภฎั สวนสุนนัทา 

    2539 – 2542 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 บริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั (มหาชน) 

    2535 – 2539 ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน 
 บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ กรุงไทยธนกิจ 

    2532 – 2534 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เกียรตินาคิน 

    2532 ผูต้รวจสอบ ฝ่ายวิเคราะห์และกาํกบัสถาบนั
 การเงิน  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

    2528 – 2532 พนกังานชั้นกลาง ฝ่ายตรวจสอบ 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์
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12. รายการระหว่างกนั 

 

 

ลาํดบั 
บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) 

คาํชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจําเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

1 บริษทั  พงศธ์ีรธร  จาํกดั เป็นกิจการของผูถ้ือหุ้นใหญ่และ บริษทัวา่จา้งใหเ้ป็นที่ปรึกษา
โครงการ 

- 120,000 - - บริษทัพงศ์ธีรธร มีผูช้าํนาญเฉพาะด้านเป็นคุณสมบตัิที่
ลูกคา้ ตอ้งการ  รายการดงักล่าวสิ้นสุดเดือนมกราคม 2555 
บริษทัใชเ้ป็นหอ้งอบรมสมัมนา  
ค่าบริการใกลเ้คียงกบัรายอื่นที่บริษทัเคยใชบ้ริการ (สมาคม 
วสท.)  แต่มีความสะดวกกว่า สถานที่อยูต่ิดถนนใหญ่ไม่
ตอ้งเขา้ซอย อยูใ่กลก้บับริษทั  
ค่าบริการอตัราใกลเ้คียงกบัที่ บจ.พงศธ์ีรธร เรียกเก็บกบัผู ้
เช่ารายอื่น     
  

   กรรมการของบริษทั  
พงศธ์ีรธร จาํกดั  
ประกอบดว้ย 
1. นายประสงค ์ ธาราไชย 

บริษทัเช่าพื้นที่ ชั้น 4  336,497 145,000 4,704 82,479 

    2. นางเรวดี  ธาราไชย      

   3. นายพงศธ์ร  ธาราไชย       

   4. นายธีรธร  ธาราไชย       

2 กิจการ่วมคา้ พ ีพี คิว กิจการร่วมคา้ กิจการร่วมคา้วา่จา้งใหเ้ป็นที่
ปรึกษา 

6,102,370 444,965 4,576,778 476,112 บริษทัทาํบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาโครงการศาลฎีกา 
ร่วมกนั 

     โครงการ     กบัผูร้่วมคา้อีก 2 ราย  ค่าบริการคาํนวณตามราคาตามที่ตก
ลงกนั 

     บริษทัให้เช่าอาคารสาํนกังาน 24,000 - 2,000 - บริษทัให้ใชท้ี่ตั้งบริษทัเป็นที่อยูส่ถานประกอบการ 

     บริษทัให้บริการธุรการทัว่ไป 180,000 - 30,000 - ราคาตามที่ตกลงกนั 

3 นายธชั  ธงภกัดิ์ กรรมการบริหาร จาํหน่ายยานพาหนะ 1 คนั - 186,915 - - บริษทัจาํหน่ายยานพาหนะในราคาตลาด มีกาํไร จากการ
ขาย 
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ลาํดบั 
บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) 

คาํชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ณ 31 
ธ.ค.2556 

ณ 31 
ธ.ค.2555 

ณ 31 ธ.ค.
2556 

ณ 31 
ธ.ค.2555 

4 นายสมชาย  วงศส์วา่งรัศมี กรรมการบริหาร จาํหน่ายยานพาหนะ 2 คนั - 616,820 - - บริษทัจาํหน่ายยานพาหนะในราคาตลาด มีกาํไรจากการขาย 

               

5 บริษทั  บิลค ์ เอเชีย  จาํกดั บริษทัร่วม 
มีกรรมการร่วมกบับริษทั 1 ท่าน 

     บริษทัพิจารณาความมีศกัยภาพของบริษทั บิลค ์  เอเชีย  จาํกดั ใน
การพฒันาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในงาน
บริหารงานโครงการก่อสร้าง และมีโอกาสในการทาํธุรกิจออไลน์
ในอนาคต  ซึ่งจะเป็นผลใหบ้ริษทัมีรายไดเ้พิ่มขึ้นน 

      บริษทัลงโฆษณาบนเวบ็ ไซต์
ของ บริษทั บิลค ์ เอชีย  จาํกดั 

39,731 - 53,727 -    -  ลงโฆษณาเวบ็ไซต ์ ระยะเวลา 3 ปี ค่าบริการรวม 300,000- 
 จ่ายปีละ 100,000- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 
 เริ่ม 1 มิถุนายน  2556 

     ร่วมกนัพฒันาซอฟทแ์วร์  600,000 - 300,000 -    -  ร่วมพฒันาซอฟทแ์วร์ ในชื่อ Builk Site Walk Power by PPS   
Group จาํนวน 1 ลา้นบาท                                         

      บริษทัวา่จา้งใหดู้แลระบบ
สารสนเทศ 

140,187 - 93,458 - สญัญา 1 ปี ค่าบริการเดือนละ 50,000- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

      บริษทัให้เงินกูย้มืระยะยาว - - 9,000,000 -  บริษทัให้เงินกูย้มืแปลงสภาพ ครบกาํหนดปีที่5 (ปี 2561)  
การแปลงสภาพโดยบริษทัจะถือหุ้นใน บิลค์ ไม่เกินร้อยละ 25 
และบิลคจ์ะชาํระส่วนต่างหากราคา IPOตํ่ากวา่ราคาแปลงสภาพ 

      ดอกเบี้ยรับ -  คา้งรับ 108,000 - 90,000 - ดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายชาํระร้อยละ 1 ต่อปีภายในวนัสิ้นปีทุกปี 
ค่าตอบแทนการชาํระคืนก่อนกาํหนด ร้อยละ 2 
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12.1  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 30  มกราคม 2557 ได้พิจารณาและสอบทาน
ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทั แลว้มีความเห็นว่า รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัท่ี
เกิดข้ึนในงวดบญัชี ปี 2556 เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล ประกอบกบัการกาํหนดราคา หรือเง่ือนไขของรายการดงักล่าวถือว่า
เป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป เพราะมีการเปรียบเทียบกบัราคาประเมินโดยบริษทัประเมินกลาง หรือราคา
ตลาดเปรียบเทียบแลว้แต่ความเหมาะสม จึงไม่ทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชนแ์ต่อยา่งใด 
 

12.2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วน
ไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะจดัใหมี้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกับความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ี
บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั 
 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนาคตบริษทัอาจมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัตามแต่เห็นสมควร โดยตั้ งอยู่บนเง่ือนไขทางการคา้
ตามปกติ สามารถอา้งอิงไดก้บัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษทักระทาํกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติั
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็
เอไอ (mai) รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อย ตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีโดยเคร่งครัด 
 

12.4 มาตรการในอนาคตเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกนัของบริษทัเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะจดัใหมี้การประชุม
คณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม เพื่อผา่นมติท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทั (แลว้แต่กรณี) เพื่อดูแลใหร้ายการระหว่างกนัเป็นไปอยา่งยุติธรรมและมีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั 
ประกาศ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทั 
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ส่วนที ่3  
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.1    งบการเงนิ 
 
(ก) ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการสอบบัญชี 
 รายงานผูส้อบบญัชีท่ีไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ระหวา่งปี 2554 – ปี 2556  
 
งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2554  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ผูส้อบบญัชี : บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 โดยนางวิไลรัตน ์โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผูส้อบ
บญัชี 

: แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน 
  รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการและ 
  กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2555  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ผูส้อบบญัชี : บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 โดยนางวิไลรัตน ์โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผูส้อบ
บญัชี 

: แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน 
  รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการและ 
  กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2556  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ผูส้อบบญัชี : บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 โดยนางวิไลรัตน ์โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผูส้อบ
บญัชี 

: แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน 
  รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการและ 
  กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
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13.2 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
งบการเงนิ 

(ก) ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน (งบการเงนิรวม) 

  
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

  

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 54 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 55 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10.36  8.29% 66.01  31.07% 29.31  13.18% 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.00   0.00 20.00  9.41% 69.95  31.45% 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 49.43  39.55% 54.79  25.79% 55.42  24.91% 

ลกูหนีก้ารค้า 49.63  39.72% 55.97  26.34% 56.60  25.44% 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (0.21) -0.17% (1.18) -0.55% (1.18) -0.53% 

ลูกหน้ีอ่ืน 3.88  3.11% 2.16  1.02% 3.69  1.66% 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 63.67  50.96% 142.96  67.29% 158.36  71.19% 

เงินประกนัผลงาน 9.84  7.87% 12.64  5.95% 14.42  6.48% 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  0.00  0.00% 0.00  0.00% 2.34  1.05% 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 2.61  2.09% 2.75  1.30% 2.49  1.12% 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  0.46  0.37% 0.46  0.22% 0.46  0.21% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  10.90  8.73% 10.16  4.78% 9.92  4.46% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  0.52  0.42% 0.59  0.28% 1.85  0.83% 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั  27.78  22.23% 29.27  13.77% 12.60  5.67% 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 4.04  3.23% 4.02  1.89% 5.61  2.52% 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 0.00  0.00% 0.00  0.00% 9.00  4.05% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5.13  4.11% 9.62  4.53% 5.39  2.42% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 61.28  49.04% 69.51  32.71% 64.08  28.81% 

รวมสินทรัพย์ 124.95  100.00% 212.47  100.00% 222.44  100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 0.00  0.00% 0.77  0.36% 0.00  0.00% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15.07  12.06% 20.19  9.50% 21.46  9.65% 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

0.74  0.60% 0.11  0.05% 0.12  0.05% 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3.67  2.94% 0.00  0.00% 0.35  0.16% 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 19.48  15.59% 21.07  9.92% 21.93  9.86% 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

  

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 54 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 55 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.56  0.45% 0.30  0.14% 0.18  0.08% 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 19.65  15.73% 20.27  9.54% 22.26  10.01% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 20.21  16.18% 20.57  9.68% 22.44  10.09% 

รวมหนีสิ้น 39.69  31.77% 41.63  19.59% 44.37  19.95% 

ทุนจดทะเบียน 3.00  2.40% 100.00  47.07% 100.00  44.96% 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 3.00  2.40% 100.00  47.07% 100.00  44.96% 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้     48.31  22.74% 48.31  21.72% 
กาํไร(ขาดทุน) ท่ีนงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน  0.00   0.00% 0.01  0.00% (0.13) -0.06% 
กาํไรสะสม             

จดัสรรแลว้ 0.30  0.24% 1.13  0.53% 2.28  1.03% 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 81.96  65.59% 21.39  10.07% 27.57  12.39% 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 85.26  68.23% 170.84  80.41% 178.03  80.04% 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.04  0.02% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 85.26  68.23% 170.84  80.41% 178.07  80.06% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 124.95 100.00% 212.47 100.00% 222.44 100.00% 
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  ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

รายไดจ้าการขายและบริการ 256.16  100.00% 265.29  100.00% 291.10  100.00% 
รายได้จากการบริการ 256.16 100.00% 265.29 100.00% 290.26 99.71% 
รายได้จากขาย 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.84  0.29% 

ตน้ทุนขายและบริการ 170.35  66.50% 181.23  68.31% 198.12  68.06% 
ต้นทุนจากการบริการ 170.35 66.50% 181.30 68.31% 197.55 67.86% 
ต้นทุนบริการ 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.57  0.20% 

กาํไรขั้นต้น 85.81  33.50% 84.06  31.69% 92.98  31.940% 
รายไดอ่ื้น 0.54  0.21% 2.91  1.10% 2.69  0.92% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 86.35  33.71% 86.97  32.78% 95.67  32.86% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 52.52  20.50% 67.47  25.43% 68.63  23.58% 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (0.01) -0.01% 0.14  0.05% (0.87) -0.30% 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิติบุคคล 33.81  13.20% 19.64  7.40% 26.15  8.99% 
ตน้ทุนทางการเงิน 0.24  0.09% 0.10  0.04% 0.05  0.02% 

กาํไรก่อนภาษี 33.58  13.11% 19.54  7.37% 26.10  8.97% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 11.52  4.50% 4.28  1.61% 6.84  2.35% 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 22.05  8.61% 15.26  5.75% 19.26  6.62% 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 0.00  0.00% 0.01  0.00% (0.13) -0.04% 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 22.05  8.61% 15.27  5.76% 19.13  6.57% 
การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม             

ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 20.44  7.98% 15.26  5.75% 19.33  6.64% 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1.62  0.63% (0.00) 0.00% (0.06) -0.02% 

กาํไรต่อหุน้ # ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (Fully Dilute) 
(บาท/หุน้) 

0.0511   0.0382   0.0483   

มูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) /1 0.25    0.25    0.25    
จาํนวนหุน้สามญั - หลงัเสนอขาย IPO (ลา้นหุน้) 400.00    400.00    400.00    

 
หมายเหตุ : /1– ปรับปรุงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวใ้หเ้ป็นมูลค่าเดียวกนัเพื่อการเปรียบเทียบกาํไรต่อหุน้ โดยปรับปรุงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวปี้ 

2554 จาก 100 บาท/หุน้ เป็น 0.25 บาท/หุน้  
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  ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 33.58  19.54  26.10  
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ดาํเนินงาน 

4.71  6.95  13.92  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดาํเนินงาน 

38.29  26.49  40.02  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (15.68) (4.62) (1.96) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.02  0.00  0.00  
เงินประกนัผลงาน (3.50) (2.81) (1.78) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.37  (0.64) (0.53) 

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง (18.80) (8.07) (4.27) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5.60  5.12  (1.36) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 0.00  (4.97) (2.62) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.05  0.00  0.00  

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) 5.65  0.15  (3.98) 
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 25.14  18.57  31.77  

จ่ายดอกเบ้ีย (0.23) (0.10) (0.05) 
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (8.02) (11.79) (8.24) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมดําเนินงาน 16.89  6.69  23.48  
เงินสดรับจากเงินปันผล 0.00  0.00  0.19  
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้(เพิม่ข้ึน)ลดลง (0.05) (30.00) (100.08) 
เงินสดรับจากการลงทุนชัว่คราว   10.00  50.38  
เงินฝากประจาํมีภาระผกูพนั(เพิม่ข้ึน)ลดลง (0.36) (1.48) 16.66  
เงินสดจ่ายในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 0.00  0.00  (2.95) 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 0.00  2.43  0.56  
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1.00) (2.17) (1.71) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (0.24) (0.26) (1.45) 
เงินใหกู้ร้ะยะยาว 0.00  0.00  (9.00) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (1.65) (21.48) (47.40) 
เงินเบิกเกินบญัชีเพิม่ข้ึน(ลดลง) (2.88) 0.77  (0.77) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1.28) (0.64) (0.11) 
เงินสดรับจากค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน 0.00  78.31  0.00  
จ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1.59) 0.00  0.00  
จ่ายเงินปันผล (4.50) (8.00) (12.00) 
เงินสดรับ(จ่าย)จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3.23) 0.00  0.10  
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  ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (13.48) 70.44  (12.78) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 1.77  55.65  (36.70) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 8.59  10.36  66.01  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 10.36  66.01  29.31  

 

อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)         
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.27 6.79 7.22 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.90 0.33 1.09 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 5.96 5.02 5.17 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 60  72  70  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 13.07 10.28 9.51 
ระยะเวลาชาํระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ วนั 28  35 38  
Cash cycle วนั 32  37  32  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability ratio)         
อตัรากาํไรขั้นตน้ % 33.50% 31.69% 31.94% 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 13.20% 7.40% 8.99% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 49.96% 34.06% 89.77% 
อตัรากาํไรสุทธิ % 8.61% 5.75% 6.62% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 26.62% 11.92% 11.04% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  (Efficiency ratio)         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 19.61% 9.05% 8.86% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 37.99% 23.34% 28.84% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 2.28 1.59 1.35 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)         
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.47 0.24 0.25 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 120.91 114.66 584.58 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 2.41 0.60 1.54 
อตัราการจ่ายเงินปันผล/2 % 20.41% 491.43% 62.29% 

 
หมายเหตุ : /2 - อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กาํไรสุทธิ 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD & A) 

ผลการดําเนินงาน 
(ก) ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษาสําหรับการให้คาํปรึกษาและบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง (Project 
Construction Management Service) สาํหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ โดยลกัษณะการใหบ้ริการจะเป็นการทาํสัญญาจา้งเป็น
ท่ีปรึกษาโครงการ ซ่ึงเป็นสญัญาระยะยาว และมี 2 ลกัษณะ คือ 
1) สัญญาท่ีระบุค่าบริการคงท่ี (สัญญาจา้งเหมา) บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสัญญาตามขั้นความสําเร็จของ

งาน (Percentage of completion method) เม่ือสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเก่ียวกบัขั้นความสาํเร็จของงาน ท่ี
สอดคลอ้งกบัการคาํนวณอตัราส่วนของตน้ทุนบริการท่ีเกิดข้ึนจริงของงานท่ีเสร็จเทียบกบัประมาณการตน้ทุนบริการ
ทั้งหมด ทั้งน้ีบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าบริการเป็นรายเดือนตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

2) สัญญาท่ีระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษทัจะรับรู้รายไดเ้ม่ือให้บริการเสร็จส้ินและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน
ตามจาํนวนบุคลากรท่ีเขา้ไปปฏิบติังานจริงโดยคาํนวณจากอตัราค่าบริการวิชาชีพแต่ละตาํแหน่งท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การเร่ิมขยายธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง 
อาทิ งานออกแบบ การออกแบบโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานสนับสนุนระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ โดยบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการขยายธุรกิจไดแ้ลว้บางส่วน นอกจากนั้น บริษทัย่อยไดรั้บงานจาก
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน เป็นผลให ้ในปี 2554 - 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรวมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 256.70 ลา้นบาท ใน
ปี 2554 เพิ่มข้ึนเป็น 268.20 ลา้นบาท ในปี 2555 และ เพิ่มเป็น 293.79  ลา้นบาท ในปี 2556 ตามลาํดบัหรือคิดเป็นอตัราการ
เติบโตเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี  (Compound Annual Growth Rate – CAGR) 4.60% ต่อปี  
 สาํหรับกาํไรสุทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)  ในปี 2554 มีกาํไรสุทธิจาํนวน 20.44 ลา้นบาท ในปี 
2555 จาํนวน 15.26 ลา้นบาท  และในปี 2556 จาํนวน 19.33 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  โดยมีอตัราเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี  
 -4.40%  

 
(ข) การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

รายได้ 
 รายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย มาจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการคาํปรึกษาและบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง 
ซ่ึงบริษทัมีนโยบายทางบญัชีในการรับรู้รายได้ตามลกัษณะของสัญญาจา้งบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) 
สัญญาท่ีระบุค่าบริการคงท่ี (สัญญาจา้งเหมา) โดยบริษทัจะรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสัญญาตามขั้นความสาํเร็จของ
งาน (Percentage of completion method) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ 2) สัญญาท่ีระบุค่าบริการเป็นราย
เดือน โดยบริษทัจะรับรู้รายได้เม่ือให้บริการเสร็จส้ินและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจาํนวนบุคลากรท่ีเขา้ไป
ปฏิบติังานจริง 
 ในงวดบญัชีปี 2554 - 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมเท่ากบั  256.70 ลา้นบาท ลา้นบาท 268.20 ลา้น
บาท และ  293.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ลา้น
บาท 

% 
ลา้น
บาท 

% ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการบริการ 256.16 99.79% 265.29 98.92% 290.26 98.80% 
รายไดจ้ากการขาย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.84 0.28% 

รายไดอ่ื้น 0.54 0.21% 2.91 1.08% 2.69 0.92% 

รายได้รวม 256.70 100.00% 268.20 100.00% 293.79 100.00% 
 
 รายไดจ้ากการบริการ 
 งวดบญัชีปี 2554 – 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการบริการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเท่ากบั  256.16 ลา้น
บาท 265.29 และ 290.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับปี 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนโครงการท่ีใหบ้ริการเพิ่มข้ึน
เป็น 51 โครงการ มีอตัราเติบโตของรายไดจ้ากการบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 42.72 จากปีก่อนหนา้ อนัเป็นผลมาจากบริษทั
สามารถเขา้รับงานโครงการใหม่เพ่ิมข้ึนไดจ้าํนวนมาก อีกทั้งมีบางโครงการท่ีกลบัมาก่อสร้างต่อหลงัจากชะลอการก่อสร้าง
สร้างในปี 2553  
 สําหรับปี 2555 นั้น บริษทัมีรายไดจ้าการให้บริการ 265.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9.13 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 3.56%  
ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากโครงการต่อเน่ืองจาํนวน 38 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 204.51 ลา้นบาท และรายไดจ้ากโครงการใหม่
จาํนวน   37 โครงการ มูลค่า 60.78 ลา้นบาท ทั้งน้ีรายไดท่ี้เกิดข้ึนในปี 2555 นั้นส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างระยะสั้น 
เช่น โครงการก่อสร้างสาขาของเทสโกโ้ลตสั จึงทาํใหบ้ริษทัมีจาํนวนโครงการที่รับรู้รายไดจ้าํนวน 75 โครงการซ่ึงเพิ่มข้ึน
จาก 51 โครงการในปีก่อนหนา้  
 ในปี 2556 บริษทัยงัคงมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ่มข้ึนเป็น 290.26 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 9.41% โดยแบ่งเป็น
โครงการใหม่ 43 โครงการ คิดเป็นรายได ้ 104.06 ลา้นบาท และโครงการต่อเน่ือง 46 โครงการ คิดเป็นรายได ้186.20 ลา้น
บาท ทั้งน้ีการเติบโตยงัคงมาจากกลุ่มลูกคา้หลกั คือ กลุ่ม TESCO และ CPN ซ่ึงมีรายไดจ้าก 2 กลุ่มน้ี จาํนวน 84.05 ลา้น
บาท และ 59.82 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโตข้ึนจากปีก่อนหนา้  16.21% และ 19.45% ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีรายไดจ้าก
ลูกคา้กลุ่มใหม่ อาทิ บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค 5 โครงการ จาํนวน 28.36 ลา้นบาท และ โครงการสร้างบ้านพกัใน
โรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จาํนวน 11.51 ลา้นบาท   
 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถสรุปรายไดจ้ากการบริการแยกเป็นรายไดจ้ากโครงการต่อเน่ืองและรายไดจ้าก
โครงการใหม่ท่ีเกิดข้ึนในงวด และจาํนวนโครงการท่ีใหบ้ริการและรับรู้รายไดใ้นแต่ละปีตั้งแต่ปี 2554 –2556 ไดด้งัน้ี 

 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท 
จํานวน
โครงการ 

ล้านบาท 
จํานวน
โครงการ 

ล้านบาท 
จาํนวน
โครงการ 

1. รายไดจ้ากโครงการต่อเน่ือง 205.10 28 204.51 38 186.20 46 
2. รายไดจ้ากโครงการใหม่ 51.06 23 60.78 37 104.06 43 

รวมรายได้จากการบริการ 256.16 51 265.29 75 290.26 89 

 
 นอกจากน้ีในปี 2556 มีรายไดร้ายไดจ้าการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จาํนวน  0.84 ลา้นบาท จากการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  



 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                ส่วนท่ี 3 - 9 
 

รายไดอ่ื้น 
 รายไดอ่ื้นของบริษทัและบริษทัย่อย ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ และรายได้อ่ืนๆ โดยในงวดบญัชีปี 2554-2556 
บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 0.54 ลา้นบาท  2.91 ลา้นบาท และ 2.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีรายไดอ่ื้นในปี 
2556 ประกอบไปดว้ยรายการหลกั คือ ดอกเบ้ียรับจากการลงทุน จาํนวน 0.97 ลา้นบาท กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
จาํนวน 0.50 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายหน่วยลงทุน จาํนวน 0.45 ลา้นบาท และเงินปันผลในหน่วยลงทุน 0.37 ลา้นบาท 
เป็นตน้ 
 
ต้นทุนจากการบริการและกาํไรขั้นต้น 
 ตน้ทุนจากการบริการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยรายการหลกัคือ เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบับุคลากรซ่ึงเป็นผูอ้าํนวยการโครงการ ผูจ้ดัการโครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษทัจะ
บนัทึกตน้ทุนตามจาํนวนพนักงานท่ีเขา้ทาํงานจริงแต่ละโครงการ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ ส่วน
ตน้ทุนจากการบริการท่ีเหลือ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายของโครงการ และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเดินทาง เป็นตน้ สําหรับบาง
โครงการอาจมีตน้ทุนค่าท่ีปรึกษาเพิ่มข้ึนเป็นกรณีพิเศษ อาทิ งานโครงการพฒันาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซ่ึงบริษทั
จาํเป็นตอ้งจา้งท่ีปรึกษาพิเศษจากภายนอกสาํหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบคมนาคมและสนบัสนุน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 ในงวดบญัชีปี 2554-2556 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนจากการบริการเท่ากบั 170.35 ลา้น  181.23 ลา้นบาท  
และ 197.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสัดส่วน 66.50%  68.31% และ 67.86% ตามลาํดบั ของรายไดจ้ากการบริการ 
ตามลาํดบั ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเพิม่ข้ึนมีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของการเติบโตของปริมาณงานท่ีบริษทัใหบ้ริการแต่ละปี นอกจากน้ี
ในปี 2556 บริษทัมีการปรับประมาณการในโครงการโรงพยาบาลจุฬาฯ จึงทาํใหมี้การรับรู้เป็นตน้ทุนของโครงการจาํนวน 
2.64 ลา้นบาท หากไม่รวมรายการดงักล่าวเป็นผลใหต้น้ทุนจากการบริการลดลงเป็น 194.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 
67.15% ของรายไดจ้ากการบริการ 
 ในงวดบญัชีปี 2554-2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 85.81 ลา้นบาท 84.06 ลา้นบาท และ 92.71 
ลา้นบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ 33.50% 31.69% และ 31.94% ของรายไดร้วมจากการขายและบริการ 
ตามลาํดบั หากไม่รวมการขาดทุนจากการปรับประมาณการจะทาํใหก้าํไรขั้นตน้ของปี 2556 เท่ากบั 32.85% ของรายไดร้วม
จากการขายและบริการ 
 สาํหรับปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ยจาก อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงาน ไดแ้ก่ กลุ่มตน้ทุนเงินเดือน และสวสัดิการอ่ืนๆ เก่ียวกบัพนักงาน เช่น ค่าประกนัสังคม กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ แปรผนัเพิ่มข้ึนจาํนวนพนกังานและปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนจาก 163.15 ลา้นบาทในปี  2555 เพิ่มข้ึนเป็น 
171.78 ลา้นบาท ในปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึน 8.62 ลา้นบาท คิดเป็น 5.29% แต่อย่างไรก็ตามในปี 2556 บริษทัสามารถควบคุม
ตน้ทุนค่าล่วงเวลาโดยมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวจาํนวน 16.81 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากบั 1.91 ลา้นบาท หรือลดลง 10.28% 
ในขณะท่ีปริมาณโครงการและจาํนวนบุคลากรเพิ่มข้ึน รวมไปถึงค่าท่ีปรึกษาว่าจา้งใหก้บับุคคลภายนอกลดลงตามสัญญา
งานในช่วงทา้ยโครงการจากปี 2555 จาํนวน 8.05 ลา้นบาทลดลง 1.51 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 6.55 ลา้นบาท ในปี 2556   
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการหลกัคือ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากรฝ่ายสาํนกังาน รวมถึง
ผูบ้ริหาร และค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะและการเดินทาง ของผูบ้ริหารและ
พนกังาน ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ทางภาษีอากร และท่ีปรึกษากฏหมาย เป็นตน้ ในงวดบญัชีปี 2554-2555 บริษทั
และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 52.52 ลา้นบาท และ 67.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 สาํหรับปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั  68.64 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 1.17 
ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึน 1.73% โดยเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการของผูบ้ริหารและพนกังานจาํนวน  39.49ลดลง 
จากปีก่อนหนา้ 3.71ลา้นบาท   หรือลดลง 8.60%  เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัมีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับลด
ค่าใช้จ่าย ทาํให้โครงสร้างและผลตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงานมีการปรับเปล่ียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่
อย่างไรก็ตามบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารอ่ืน เพิ่มข้ึน อาทิ ค่าการกุศล ค่าท่ีปรึกษาอ่ืนทางการเงิน ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย  ค่าใชจ่้ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ เป็นตน้  
   
กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ 
 

งวดปี 2554 2555 2556 

กาํไรสุทธิ 20.44  15.26 19.33  

อตัรากาํไรสุทธิ 8.61% 5.75% 6.62% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่ 80.81 126.03 174.45 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้น 

27.29% 12.11% 11.08% 

เงนิปันผลจ่าย 4.50 75.00 12.00 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล 20.41% 491.43% 62.29% 

  
 ในงวดบญัชีปี 2554 - 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลกาํไรสุทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) เท่ากบั 20.44 
ลา้นบาทและ 15.26 ลา้นบาท โดยท่ีบริษทัมีอตัรากาํไรสุทธิ 8.61% และ 5.75% ของรายไดจ้ากการบริการ ตามลาํดบั 
 สาํหรับงวดปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) เท่ากบั 19.33  ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 6.62% เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ ซ่ึงเป็นผลมากจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดเ้ติบโตข้ึนรวม
ไปถึงการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ทั้งน้ี หากไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวเก่ียวกบัภาษีหกั ณ ทีจ่าย ทีไม่ไดข้อคืนจาํนวน 4.63 ลา้นบาท จะ
ทาํใหใ้นปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 23.96 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัรากาํไร 8.23% 
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อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
 บริษทัและบริษทัย่อย มีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2554-2555 เท่ากบั 27.29% และ 48.44% 
ตามลาํดบั โดยบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) เท่ากบั 80.81 ลา้นบาท และ 126.03 ลา้น
บาท ตามลาํดบั  
 สาํหรับงวดปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ 44.17% ลดลงจากปีก่อนหนา้ 4.27% 
โดยมีส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) เท่ากับ 174.45 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้เม่ือเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน  48.42 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 38.42%   
 
ฐานะทางการเงนิ - สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2554 – 2556 บริษทัและบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 120.92 ลา้นบาท 212.47 ลา้น
บาท และ 222.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั สินทรัพยร์วมในปี 2556 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 9.97 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 4.68%
ประกอบไปดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า 29.31 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว 69.95 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ 55.42 ลา้น
บาท เป็นตน้ 
 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2554 – 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เท่ากบั 10.36 ลา้นบาท และ 66.01 ลา้นบาท ตามลาํดับ เงินสดส่วนใหญ่จะเป็นรายการเงินสดย่อยและเงิน
สาํรองจ่ายในแต่ละโครงการจาํนวน 5,000 - 25,000 บาทต่อโครงการ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นเงินฝากธนาคาร ทั้งใน
รูปบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีกระแสรายวนั และบญัชีเงินฝากประจาํ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 29.31 ลา้น
บาท ลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 36.70 ลา้นบาท หรือลดลง 60.00% เน่ืองจากบริษทันาํเงินสดไปลงทุนใน
หน่วยลงทุน เพิ่มข้ึนจาก 20.00 ลา้นบาท เป็น 69.95 ลา้นบาท ซ่ึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิม่ข้ึนมา
จากเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

 ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ่ื้นและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2556 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 33.49 23.04 
อายรุะหวา่ง 1 - 90 วนั 21.39 30.40 
อายรุะหวา่ง 91 - 180 วนั 0.00 1.41 
อายรุะหวา่ง 181 - 365 วนั 0.00 0.65 
เกินกว่า 365 วนั 1.10 1.10 
รวม 55.97 56.60 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1.18) (1.18) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 54.79 55.42 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2554 – 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 
เท่ากบั 49.43 ลา้นบาท และ 54.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในปี 2556 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 
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55.42 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 0.63 ลา้นบาท ทั้งน้ีลูกหน้ีการคา้ของบริษทัเกิดจากบริษทัมีการใหเ้ทอมเครดิตแก่ลูกคา้ 
30 วนันบัจากวนัส่งใบแจง้หน้ี แต่อย่างไรก็ตามบริษทัไดมี้กระบวนการเก็บเงินจากเจา้ของโครงการมีขั้นตอน
การดาํเนินการท่ีมีกาํหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น กาํหนดวนัวางบิล กาํหนดวนัรับเช็ค เป็นตน้ เพ่ือให้
สามารถเรียกเกบ็เงินไดต้ามกาํหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีลูกหน้ีการและลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ ไม่มีลูกหน้ีการคา้ท่ี
อายเุกิน 365 วนั เพิ่มข้ึน และบริษทัไดต้ั้งสํารองหน้ีดงักล่าวเต็มจาํนวนแลว้สาํหรับลูกหน้ีท่ีมีอายเุกิน 365 วนั 
ทั้งน้ีสามารถสรุปยอดลูกหน้ีการคา้ตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ตามตารางขา้งตน้ 

 
 เงนิประกนัผลงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินประกนัผลงานจาํนวน 9.84 ลา้น
บาท 12.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาจา้งบริหารโครงการกาํหนดใหต้อ้งมีการกนั
เงินประกนัผลงานไวส่้วนหน่ึง แต่จะมีเฉพาะบางโครงการท่ีมีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูงและงาน
ราชการ เช่น โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีนํ้ าเงินของ ร.ฟ.ม เป็นต้น เจ้าของ
โครงการจะหกัจากรายไดท่ี้บริษทัเรียกเก็บตามใบแจง้หน้ี โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 %ของมูลค่างาน
ตามสญัญา ระยะเวลารับประกนัผลงานเฉล่ีย 1 ปีนบัจากส่งมอบงาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินประกนัผลงานเท่ากบั 14.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนเน่ืองจากในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากใหบ้ริการกบักลุ่มเซ็นทรัลเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ โครงการเซ็นทรัลแอม
บาสซ่ี  โครงการเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี โครงการเซ็นทรัลเชียงใหม่ อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีจะตอ้งหกัเงินประกนัผลงานจากยอดรายไดท่ี้บริษทัเรียกเกบ็  

 
 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากบั 
10.90 ลา้นบาท และ 10.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีดินท่ีตั้ งสํานักงานใหญ่ของบริษทัอาคาร
สาํนกังานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองใช ้เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน ครุภณัฑ ์และยานพาหนะ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากบั 9.92 ลา้นบาท 
ลดลงเลก็นอ้ยจากการตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ตามนโยบายทางบญัชีเป็นปกติ 

 
 เงนิฝากประจาํทีม่ภีาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเท่ากบั 
27.78 ลา้นบาท และ 29.27 ลา้นบาท ตามลาํดับ ซ่ึงยอดเงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้ าประกนัเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
บริษทัและบริษทัย่อย ไดรั้บการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน อาทิ วงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 
วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัสญัญางานซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชม้ากข้ึนตามการเพิม่ข้ึนของมูลค่างานและสญัญางาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเท่ากบั 12.60 ลา้น
บาท ลดลงจาํนวน 16.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 56.95%  ทั้งน้ี เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัขอเปล่ียนแปลง
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินโดยไดเ้พิ่มมูลค่าของอาคารแทน แลว้จึงนาํเงินฝากประจาํท่ีปลอดการ
คํ้าประกนัมาลงทุนในหน่วยลงทุนเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีดีข้ึน 
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แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
 หนีสิ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 39.69 ลา้นบาท และ  41.63 
ลา้นบาท และ 44.37 ลา้นบาทตามลาํดบั หน้ีสินรวมในปี 2554 เพิ่มข้ึนสาเหตุหลกัเกิดจากการบนัทึกหน้ีสินผลประโยชน์
พนักงานในปี 2554 ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  ซ่ึงบงัคบัใช้ตั้ งแต่งวดบญัชีปี 2554 เป็นต้นไป 
รวมทั้งมีการเพิ่มข้ึนของยอดเจา้หน้ีการคา้ และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย ทั้งน้ี ในส่วนของหน้ีสิน มีรายละเอียดของ
รายการสาํคญัดงัน้ี 
 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 - 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีการคา้ เท่ากบั 12.11 ลา้นบาท และ 20.19 

ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้เน่ืองจากบางโครงการเจา้ของมีความประสงคจ์ะจา้งบริหารโครงการแบบ
เหมารวมส่วนงานอ่ืนท่ีบริษทัไม่มีบุคลากรตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรท่ีเจ้าของโครงการกาํหนด จึง
จาํเป็นตอ้งจดัจา้งบุคลากรหรือทีมงานผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกองคก์ร อาทิ โครงการพฒันาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย บริษทัมีการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานออกแบบสถาปัตยกรรม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูเ้ช่ียวชาญระบบคมนาคมบริการและสนับสนุน (Logistic) และผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ มาร่วมงานกบั
บริษทัในการบริหารโครงการดงักล่าว สําหรับเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายต่างๆ และรายไดรั้บล่วงหนา้ 
เป็นตน้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน เท่ากับ 21.46 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 2.77 ลา้นบาทและเจา้หน้ีการคา้อ่ืน 18.69 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายคา้ง
จ่าย เงินรับล่วงหนา้ และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์
พนกังาน ซ่ึงนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไดป้ระมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน โดยผูบ้ริหารไดบ้นัทึกหน้ีสินและ
ผลประโยชน์พนักงานท่ีเกิดข้ึนก่อนปี 2554 โดยได้ปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบบญัชีปี 2554 ตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนกังาน เท่ากบั 20.27 ลา้นบาท และ 22.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ่มข้ึนสุทธิ  1.99 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน  
9.81% โดยรายการเพ่ิมข้ึนมีจาํนวน 4.61  ลา้นบาท และไดมี้การจ่ายชดเชยใหก้บัพนกังานท่ีไดเ้กษียณอายจุาํนวน  2.62 
ลา้นบาท 

 
                ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2555 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั  81.23 ลา้นบาท และ 170.84 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2554 เพิ่มข้ึนเน่ืองจากผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานในปี 2554 แต่มีการบนัทึกหน้ีสิน
ผลประโยชนพ์นกังานตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19  ซ่ึงบงัคบัใชต้ั้งแต่งวดบญัชีปี 2554 เป็นตน้ไป 
โดยบริษทับนัทึกดว้ยการปรับยอดกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดปี 2554 รวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2554 จึงทาํใหก้าํไร
สะสมเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 170.84 ลา้นบาท บริษทัมีทุนจด
ทะเบียนและทุนชาํระแลว้เท่ากบั 100.00 ลา้นบาท มีกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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เท่ากบั 82.26 ลา้นบาท และ 22.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี กาํไรสะสมท่ีลดลงเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลจากกาํไร
สะสมไปจาํนวน 75.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2555  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 170.84 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 89.61 ลา้น
บาท หรือ 110.32% เป็นผลมากจากการท่ีบริษทัไดเ้สนอขายหุน้แก่ประชาชนในราคาหุน้ละ 0.70 บาท จาํนวน 120,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท และเม่ือหักค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหุ้นจึงทาํให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
48.31 ลา้นบาท  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 178.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
หนา้ 7.23 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 4.24% จากกาํไรสะสมซ่ึงเป็นผลจาการดาํเนินของบริษทัในรอบปี 2556 
 
              โครงสร้างเงินทุน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ณ ส้ินปี 2554 – 2556 เท่ากบั 0.49
เท่า 0.24 เท่า และ 0.25 เท่า ตามลาํดบั (คาํนวณจากยอดหน้ีสินรวม หารดว้ยยอดส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะของบริษทัใหญ่ ณ 
วนัส้ินงวดเดียวกนั) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนในปี 2554 สาเหตุจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม
เพิม่ข้ึน โดยเฉพาะเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย กอปรกบัในงวดบญัชีปี 2554 มีการบนัทึกหน้ีสิน
ผลประโยชนพ์นกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ท่ีเร่ิมในวนัหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 และปรับยอดรายการดงักล่าวกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดบญัชีปี 2554 ส่งผลให้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ปรับเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 สาํหรับสาเหตุหลกัท่ีทาํใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2555 ลดลง เน่ืองจากการท่ีบริษทัไดอ้อก
เสนอขายหุน้แก่ประชาชน  อยา่งไรกต็ามในปี 2556 บริษทัไม่มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีเพียงสัญญาเช่าทาง
การเงิน จาํนวน 0.29 ลา้นบาท จึงทาํใหอ้ตัราส่วนหน้ีส้ินต่อทุนเท่ากบั 0.25 ใกลเ้คียงกบัปี 2555 
 

สภาพคล่อง 
 

 
หน่วย 

31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลา้นบาท 10.36  66.01 29.31  
สินทรัพยห์มุนเวียน ลา้นบาท 63.68  142.96 158.35  
หน้ีสินหมุนเวียน ลา้นบาท 19.48  21.07 21.93  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
(สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน) 

เท่า 3.27 6.79 7.23 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน ลา้นบาท 16.89  24.14  14.58  
 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินปี 2556 เท่ากบั 7.23 เท่า ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากสัดส่วนการเพิ่มข้ึน
ของสินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน โดยสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 15.40 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 10.78% 
สาเหตุหลกัมาจาการถอนเงินฝากประจาํมาลงทุนในหน่วยลงทุน 
 สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาํเนินงานเท่ากบั 23.48 ลา้นบาท สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บริษทัสามารถจดัการสภาพคล่องไดเ้ป็นอยา่งดี 



 
บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                ส่วนท่ี 3 - 15 
 

 รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนท่ีมีนยัสาํคญัในปี 2556 มีเพียงการลงทุนซ้ือเคร่ืองใชส้าํนกังาน 
และการลงทุนปรับปรุงอาคารสาํนกังานเพยีงเลก็นอ้ย และมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ดงัน้ี 

 

บริษทัย่อย/บริษัทร่วม 
จํานวนเงนิที่ PPS ลงทุน 

ตราสารลงทุน สัดส่วน ล้านบาท 
1) บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั หุน้สามญั 89.99% 0.89 
2) บริษทั สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกดั หุน้สามญั 35.00% 2.45 
3) บริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั หุน้สามญั 10.00% 0.50 

เงินกูร้ะยะยาว - 9.00 
รวม   12.84 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแลว้ 

2) บริษทัไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้ งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให ้ นายธชั   ธงภกัด์ิ    เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นาย
ธชั  ธงภกัด์ิ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

1. นายประสงค ์ธาราไชย ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร 

_________________ 

2. นายสัมพนัธ์ หงษจิ์นตกลุ กรรมการ / 
รองประธานกรรมการบริหาร  
 

_________________ 

    (ประทับตราบริษัท) 
 

ผู้รับมอบอาํนาจ 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

นายธชั  ธงภกัด์ิ กรรมการ / 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

_________________ 
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 เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่งในบริษทั 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

1. นายประสงค ์ ธาราไชย  
 ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 

68 – ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมา
ศกัดิ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

– ปริญญาโทMaster of  Engineering 
Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– Director Accreditation Program 
(DAP)รุ่นที่91/2011 

10.453 บิดาของ 
นายพงศธ์ร   
ธาราไชยและ 
นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจุบนั 
 
2555 -ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2552 - 2556 
 
2533 - ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
อุปนายก 
สภาวศิวกร  
กรรมการ 
สภาวศิวกร  
ประธานกรรมการ 
บริษทั พีพเีอส ดีไซน จาํกดั 

-ใหค้าํปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 
-ใหค้าํปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 
- หน่วยงานกาํกบัดูแลผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 
- หน่วยงานกาํกบัดูแลผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 
-ออกแบบ ใหค้าํปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

2. นายสมัพนัธ์  หงษจ์ินตกลุ 
 กรรมการ 
 รองประธานกรรมการบริหาร 

 

69 – ปริญญาโทMaster of Civil 
Engineering 
University of  Louisville, USA 

– ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– Director Accreditation Program 
(DAP)รุ่นที่91/2011 

17.167 ไม่มี 2530 - ปัจจุบนั 
 
2555– ปัจจุบนั 
 
2530 - 2556 
 
2533 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ 
บริษทั พีพเีอส ดีไซน จาํกดั 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ออกแบบ ใหค้าํปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

3. นายธชั ธงภกัดิ์ 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

50 – ปริญญาโท Engineering 
Administration 
George Washington University, 
USA 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– Director Accreditation Program 
(DAP) 100/2013 

1.400 ไม่มี 2556 -ปัจจุบนั 
 
2556 -ปัจจุบนั 
 
2555 -2556 
 
2555 -ปัจจุบนั 
 
2531 -2555 

กรรมการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 



  

    บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่งในบริษทั 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

4. นายพงศธ์ร  ธาราไชย 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

38 – ปริญญาเอกDoctor of 
Engineering,  
Kyoto University, Japan 

– ปริญญาโทMaster of Science 
Engineering, University of 
Illinois at Urbana -Champaign, 
USA  

– ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโยธา
(เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรติ
นิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่91/2011 

– TLCA Executive Development 
Program รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– หลกัสูตร Future Entrepreneurs 
Forum (FEF) รุ่นที่ 1 

8.764 บุตรของนาย
ประสงค ์ธารา
ไชย 

2556 -ปัจจุบนั 
 
2556 –ปัจจุบนั 
 
2556 –ปัจจุบนั 
 
2555 -ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 
2546 -2554 
 
2538 – 2554 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั พีพีเอส  อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั สวอน แอนด ์แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จาํกดั 
กรรมการ  
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั อเฮด แอดไวเซอรี่ จาํกดั 
กรรมการ 
บริษทั พงศธ์ีรธร จาํกดั 
ผูจ้ดัการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั 
กรรมการ 
บริษทั โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จาํกดั 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ให้บริการดา้นระบบสารสนเทศ 
 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ฝึกอบรม 
 
- บริการใหเ้ช่าอาคารพาณิชย ์
 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ออกแบบ ใหค้าํปรึกษา 
 

5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล  เจียมอนุกลูกิจ 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

68 – ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ศิริราช-
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

– การบริหารจดัการ 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการตาํรวจ 

– Director Accreditation Program 
   (DAP) รุ่นที่ 94/2012 
 
 
 

- ไม่มี 2555 –ปัจจุบนั 
 
2551- ปัจจุบนั
  

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วจิยัและวิชาการ 
บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํกดั (มหาชน) 

-ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
 
-โรงพยาบาล 



  

    บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1 - 3 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่งในบริษทั 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางาน
ในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่งในบริษทั อายุ(ปี) 

6. นางวภิาวี บุณยประสิทธิ์ 
(ชื่อเดิม: นางสาววิภาวี ทองไท) 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
 

61 – ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

–  ปริญญาตรีสาขาวชิาการจดัการ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

– Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่91/2011 

- ไม่มี 2556 –ปัจจุบนั 
 
2555 -ปัจจุบนั 
 
2541-2553 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
Partner 
บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมสัสุ ไชยยศ จาํกดั 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- สาํนกังานตรวจสอบบญัชี 

7. นายคเชนทร์  เบญจกุล 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 
 

37 – ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่56/2006 

- ไม่มี 2556 –ปัจจุบนั 
 

2555 -ปัจจุบนั 
 

2552-ปัจจุบนั 
 
2551-ปัจจุบนั 
 
2548-ปัจจุบนั 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ที่ปรึกษาทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์
บริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั 
กรรมการอิสระ 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ ์
 
- สถานศึกษา 
 
- ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ ์
 

8. นายสมชาย วงศส์ว่างรัศมี 
 กรรมการบริหาร 
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

โครงการ 

60 – ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้- 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

0.913 ไม่มี 2555 -ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2533 – ปัจจุบนั 
 
2531 - ปัจจุบนั 
 
2531 - 2556 
 

กรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั พีพีเอส ดีไซนจาํกดั 
ผูอ้าํนวยการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั พีพีเอส ดีไซนจาํกดั 
 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ออกแบบ ใหค้าํปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 



  

    บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1 - 4 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่งในบริษทั 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

9. นายนพรัตน ์ นรินทร์ 
 กรรมการบริหาร 
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

47 – ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี 

- ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
2533- 2555 

กรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

-ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
-ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
-ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
-ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

10. นายธีรธร  ธาราไชย 
 กรรมการบริหาร 
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน

และธุรการ 

37 – ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering 
Department of Civil and Environmental 
Engineering University of Michigan, USA 

– ปริญญาโท Master of Science in Civil 
Engineering Department of Civil and 
Environmental Engineering, University of 
Michigan, USA 

– ปริญญาโท  Master of Business 
Administration Sasin Graduate Institute of Business 
Administration Chulalongkorn University 

– ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 
101/2008 

– Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
68/2008 

– TLCA Executive Development Program รุ่น
ที่ 4 (EDP4) 
 
 

8.750 บุตรของ 
นายประสงค ์ 
ธาราไชย 

2556-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
 
2553 – ปัจจุบนั 
 
2551– ปัจจุบนั 
 
2548 –2556 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั อเฮด แอดไวเซอรี่ จาํกดั 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการ 
บริษทั พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน) 
 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ฝึกอบรม 
 
- ธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง 
 
- พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
 



  

    บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1 - 5 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่งในบริษทั 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั 
ประเภทธุรกจิ 

11. นายวนัชยั เรืองทรัพยเ์อนก 
 กรรมการบริหาร 
 ผูอ้าํนวยการโครงการ 

49 – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
 University of Northern Philippines, The 

Philippines   

- ไม่มี 2555 -ปัจจุบนั 
 
2535- ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
 

12. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ 
 กรรมการบริหาร 
 ผูอ้าํนวยการโครงการ 
 เลขานุการบริษทัฯ 

54 – ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา 
วิศวกรรมไฟฟ้า   

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

–  หลกัสูตร Company Secretary Program Class 
42/2554  

– หลกัสูตร สัมมนาเชิงปฏิบตัิการแนวทางการ
จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีสาํหรับ
บริษทัจดทะเบียน 2556 

 
 

1.175 ไม่มี 2556 -ปัจจุบนั 
 
2555 – 
ปัจจุบนั 
 
2533- ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
เลขานุการบริษทัฯ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
 
 

13. นางวรภรณ์   ชาวนา 
(ชื่อเดิม: นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ) 
 กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 เลขานุการกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

46 – ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

– หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
ทางการสอบบญัชี คณะพาณิชยแ์ละ 
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี 2556 –
ปัจจุบนั 
 
2556 –
ปัจจุบนั 
 
2554 -ปัจจุบนั 
 
2535-2554 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
Partner 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่เนลจาํกดั 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- สาํนกังานตรวจสอบบญัชี 

 

 

 



  

    บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1 - 6 

เอกสารแนบ 1 : ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุม ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร บริษทัฯ 
บริษทัที่เกีย่วข้อง 

PPSD PIC SWAN PPQ BUILK 

นายประสงค ์            ธาราไชย X, XX, /// /     
นายสัมพนัธ์             หงษจ์ินตกุล /, //, /// /   /X  
นายธชั                     ธงภกัดิ์ /, //, ///      
นายพงศธ์ร               ธาราไชย /, //, ///  X, / /   
พล.ต.ท.นพ. นุกลู เจียมอนุกลูกิจ /, XXX      
นางวภิาว ี                บุณยประสิทธิ์ /, XXX      
นายคเชนทร์ เบญจกุล /, XXX      
นายสมชาย  วงศส์วา่งรัศมี //, /// /, ///     
นายวนัชยั  วชิรวฒันะธาํรง  /     
นายนพรัตน์ นรินทร์ //, ///      
นายธีรธร    ธาราไชย //, ///     / 
นายวนัชยั  เรืองทรัพยอ์เนก //       
นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ //       
นายธานินทร์   ศรีเบญจรัตน์  /  /   
ดร.ทรงพล  จารุวศิิษฏ ์  ///     
นายเอกกมล   เลิศชุณหะเกียรติ   /    
นางวรภรณ์ ชาวนา ///       

    หมายเหตุ :   
ตาํแหน่ง   :  X = ประธานกรรมการ        XX =  ประธานกรรมการบริหาร        XXX = กรรมการตรวจสอบ        / = กรรมการ        // = กรรมการบริหาร        /// = ผูบ้ริหาร        /X = ผูจ้ดัการกิจการร่วมคา้ 
ชื่อยอ่บริษทัฯ : PPSD  หมายถึง บริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั 

PIC หมายถึง บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
SWAN หมายถึง  บริษทั สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกดั 
PPQ หมายถึง กิจการร่วมคา้ พีพีคิว 
BUILK   หมายถึง บริษทั บิลค ์เอเชีย จาํกดั 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (56-1)                                                                                                                                                                                         เอกสารแนบ 2 - 1 

บริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั 

 เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่งในบริษทั 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

1. นายประสงค ์ ธาราไชย  
 ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 

68 – ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมา
ศกัดิ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

– ปริญญาโทMaster of  Engineering 
Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– Director Accreditation Program 
(DAP)รุ่นที่91/2011 

10.453 บิดาของ 
นายพงศธ์ร   
ธาราไชยและ 
นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจุบนั 
 
2555 -ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2552 - 2556 
 
2533 - ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
อุปนายก 
สภาวศิวกร  
กรรมการ 
สภาวศิวกร  
ประธานกรรมการ 
บริษทั พีพเีอส ดีไซน จาํกดั 

-ใหค้าํปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 
-ใหค้าํปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 
- หน่วยงานกาํกบัดูแลผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 
- หน่วยงานกาํกบัดูแลผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 
-ออกแบบ ใหค้าํปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

2. นายสมัพนัธ์  หงษจ์ินตกลุ 
 กรรมการ 
 รองประธานกรรมการบริหาร 

 

69 – ปริญญาโทMaster of Civil 
Engineering 
University of  Louisville, USA 

– ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– Director Accreditation Program 
(DAP)รุ่นที่91/2011 

17.167 ไม่มี 2530 - ปัจจุบนั 
 
2555– ปัจจุบนั 
 
2530 - 2556 
 
2533 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ 
บริษทั พีพเีอส ดีไซน จาํกดั 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ออกแบบ ใหค้าํปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

3. นายวนัชยั  วชิรวฒันะธาํรง 
 ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
 

64 – ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
  
2533 -ปัจจุบนั 
 
 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
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บริษทั พีพีเอส ดีไซน จาํกดั 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่งในบริษทั 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

4. นายสมชาย วงศส์วา่งรัศมี 
 กรรมการ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 

60 – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้- 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 ไม่มี 2555 -ปัจจุบนั 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
 
2533 – ปัจจุบนั 
 
2531 –2555 
 
 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั พีพีเอส ดีไซนจาํกดั 
ผูอ้าํนวยการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั พีพีเอส ดีไซนจาํกดั 
 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 
 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 
 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 
 
- ออกแบบ ใหค้าํปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

5. นายธานินทร์  ศรีเบญจรัตน์ 
   กรรมการ 

53 - ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    สาขาสถาปัตยกรรมหลกั 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี 
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
สาขาเทคโนโลยีอาคาร 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ไม่มี 2533 – ปัจจุบนั 
 
 
2533 – ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั พีพีเอส ดีไซนจาํกดั 
 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 
 
- ออกแบบ ใหค้าํปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

6.  ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ ์
 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

38 – ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์
โยธาจากมหาวิทยาลยั University of 
Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 

– ปริญญาโทสาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา
จากมหาวทิยาลยั University of Tokyo 
ประเทศญี่ปุ่น 

– ปริญญาตรีสาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่งเหรียญทอง) 

 ไม่มี 2555– ปัจจุบนั 
 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2550– ปัจจุบนั 
 
 
2548–2550 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายงานออกแบบ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั พีพีเอส ดีไซนจาํกดั 
อาจารยป์ระจาํสาขาวศิวกรรมโครงสร้าง 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัและพฒันา R&D 
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- ออกแบบ ใหค้าํปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 
- ออกแบบ ใหค้าํปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 
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บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่งในบริษทั 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั 
ประเภทธุรกจิ 

1. นายพงศธ์ร  ธาราไชย 
 ประธานกรรมการ 

 

38 – ปริญญาเอก Doctor of 
Engineering,  
Kyoto University, Japan 

– ปริญญาโทMaster of Science 
Engineering, University of Illinois 
at Urbana -Champaign, USA  

– ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโยธา
(เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรติ
นิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่91/2011 

– TLCA Executive Development 
Program รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– หลกัสูตร Future Entrepreneurs 
Forum (FEF) รุ่นที่ 1 

8.764 บุตรของนาย
ประสงค ์ธาราไชย 

2556 -ปัจจุบนั 
 
2556 –ปัจจุบนั 
 
2556 –ปัจจุบนั 
 
2555 -ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 
2546 -2554 
 
2538 – 2554 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ 
บริษทั พีพเีอส  อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั สวอน แอนด ์แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จาํกดั 
กรรมการ  
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั อเฮด แอดไวเซอรี่ จาํกดั 
กรรมการ 
บริษทั พงศธ์ีรธร จาํกดั 
ผูจ้ดัการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั 
กรรมการ 
บริษทั โรมาโนแกทแลนด ์เอเชียแปซิฟิก จาํกดั 

- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ให้บริการดา้นระบบสารสนเทศ 
 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ฝึกอบรม 
 
- บริการใหเ้ช่าอาคารพาณิชย ์
 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
- ออกแบบ ใหค้าํปรึกษา 

2. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรติ 
 รองประธานกรรมการ 

 

42 – ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

  2556 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 

รองประธานกรรมการ 
บริษทั พีพเีอส  อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
ผูอ้าํนวยการโครงการ 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

- ให้บริการดา้นระบบสารสนเทศ 
 
- ใหค้าํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 



 
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
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  เอกสารแนบ 3:  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

    

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทาํงานทีส่ําคญั 
นายไพศาล  ภูร่ัตน์เจริญชยั หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  

บริษทั สู่ความสาํเร็จ จาํกดั 
50 ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บญัชีมหาบณัฑิต   

ปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บญัชีบณัฑิต   
2554 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทั สู่ความสาํเร็จ จาํกดั 

    2542 - 2550  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    

    2542   อาจารยพ์ิเศษ 
  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย และ 
  มหาวทิยาลยัราชภฎั สวนสุนนัทา 

    2539 – 2542 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  บริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั (มหาชน) 

    2535 – 2539 ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน 
  บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ กรุงไทยธนกิจ 

    2532 – 2534 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เกียรตินาคิน 

    2532  ผูต้รวจสอบ ฝ่ายวิเคราะห์และกาํกบัสถาบนัการเงิน 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

    2528 – 2532 พนกังานชั้นกลาง ฝ่ายตรวจสอบ 
  ธนาคารไทยพาณิชย ์

 



 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

 
- ไม่มี  



 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 5 : อ่ืน ๆ 
 

 
- ไม่มี  
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