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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

"มุ่งสู่ความเป็นผูน้าํในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

โดยยดึหลักการความโปร่งใส ได้มาตรฐานเพ่ือการดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน" 

พันธกิจ (Mission)  

1. สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยผ่าน  

 1.1 การทํางานที่เป็นระบบในทุกกระบวนการ  

 1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทําธรุกิจ และเปดิโอกาสในการทําธรุกิจใหม่ หรือการทํา

ธุรกิจเดิมแต่เน้นนวัตกรรม  

 1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน และระบบบริหารจดัการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม  

2. พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการเตบิโตอย่างยั่งยืน โดยผา่น  

 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์ 

 2.2 การพัฒนาระบบภายใน  

3. เพิ่มการเติบโตของรายได ้ไม่ต่ํากว่าปีละ 10% โดยมีสดัส่วนที่มาของรายได้หลากหลาย กระจายตาม sector ต่างๆ เพื่อการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับความเสีย่งที่ควบคุมได ้ 

4. รักษาอัตราในการทํากําไร โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ค่านิยม (Value)  

PPS ใจสู ้ทํางานเปน็ทมี  

PPS ทํางานเพื่อมุ่งประโยชน์ของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง  

PPS มีความรู ้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีความซื่อสัตย ์และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  

PPS สามารถสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งในแง่ของเป้าหมายของงาน และการดําเนินงานอย่างราบรื่น  

PPS จึง คุ้มค่าคู่ควรต่อการไว้วางใจ  

กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)  

1. สรา้งความยากในการเขา้ทําธุรกจิ โดยอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชอ้ยา่งเต็มรูปแบบ (IT) รวมถึงปรับปรุง ระบบการทํางาน

ของบรษิัทฯ ใหมี้มาตรฐานมากขึ้น (ISO) สรา้งจุดเดน่ในเร่ืองการบรหิารจัดการความรู ้(Knowledge Management) สามารถ

ตรวจสอบ จัดเก็บ สืบหาและวเิคราะหข์อ้มูลยอ้นกลับได ้ทั้งนี้ เพ่ือใหค้วามสามารถในการแขง่ขัน ของบรษิัทฯ ล้ําหนา้คู่แข่งอยูเ่สมอ  

2. พัฒนาบุคลากรใหพ้ร้อมต่อประเภทของงานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดมิ เช่น งานภาคอุตสาหกรรมและงานภาครัฐ รวมถึงการ

ขยายงานในกลุ่มประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน  

3. สร้างความชัดเจนในเรื่องของความก้าวหน้าและผลตอบแทน (Career Path)  
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เป้าหมายระยะยาว  

สร้างวิศวกรทีด่ ีเพื่อให้เกิดเป็นสังคมของวิศวกรที่ด ีเพื่อให้วิชาชีพวิศวกร เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของสงัคม  

1. องค์กรความรู้วิศวกรรมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม  

2. มีความยั่งยืนทางด้านรายได้และการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับความเสีย่งและความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

3. มีความสามารถในการทําธุรกิจในประชาคมอาเซียนทุกประเทศ  

4. มีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการทาํธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืนของธุรกิจ สังคม ประเทศชาต ิ 

หมายเหต ุได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ 

 

ผู้อํานวยการโครงการผู้อํานวยการโครงการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักกํากับ
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผดิชอบต่อสังคม

กรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายโครงการ

ผู้อํานวยการโครงการผู้อํานวยการโครงการ ผู้อํานวยการฝ่ายงานออกแบบ

ผูอํ้านวยการฝ่ายธุรกิจใหม่

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
จัดการความรู้และฝึกอบรม

ผูอํ้านวยการฝา่ยบัญชี

ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน

ผูอํ้านวยการฝา่ยบุคคล
และพัฒนาบุคลากร

ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อ
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) หรือ PPS เป็นบรษิัทวศิวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคมุการ

ก่อสร้างงานแขนงต่างๆ ได้แก ่งานกอ่สร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ งานโยธา งานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม 

งานระบบต่างๆ (ระบบไฟฟา้, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย ์งานตกแต่งภายใน รวมถึง 

งานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะด้าน มีกลุม่ลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 

ป ี2530 โดยนายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ ์หงษ์จินตกุล โดยเป็นบรษิัทวิศวกรทีป่รึกษารายแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ร่วมกับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited Quality 

Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 และไดม้ีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนไดใ้บรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BVQI (Bureau Veritas Quality International) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึง่บริษัทฯ ไดน้ํา

ระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการทีบ่ริษทัฯ เป็นผู้บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน 

(Internal Audit) จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรม และมีการตรวจติดตามจาก BVQI ทุกๆ 6 เดือน และด้วยประสบการณ์มากกว่า  

28 ป ีในด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง บรษิัทฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ ซึ่งประกอบดว้ยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น 

งานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

• โครงการ ทางด่วนขั้นที่ 2 • โครงการทางพเิศษสายศรรีัช – วงแหวนรอบนอก 

• โครงการ วางท่อจา่ยน้ําของการประปานครหลวง • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าํเงิน ส่วนต่อขยาย 

• โครงการ โรงพยาบาลสริินธร กรุงเทพมหานคร • โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 

• โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร (MRTA) • โครงการศาลฎีกา 

• โครงการ สนามบนิสุวรรณภูมิ • โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสบูแห่งใหม ่

• โครงการ อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย • โครงการวัดทิพย ์

• โครงการ สํานักงานใหญ่แห่งใหม ่ธนาคารแห่งประเทศไทย  

งานภาคเอกชน 

• โครงการ โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวัณ • โครงการ RHYTHM Condominium 

• โครงการ ใบหยก ทาวเวอร ์2 • โครงการ Central Festival Chiangmai 

• โครงการ สํานักงานใหญ่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) • โครงการ TESCO Lotus สาขาต่าง ๆ 

• โครงการ ศูนยส์ารสนเทศของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) • โครงการ Central Plaza Changwattana 

• โครงการ ศูนยส์ารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) • โครงการ Central Westgate 

• โครงการ ธนาซิตี้ • โครงการ Central Embassy 

• โครงการ Jewelry Trade Center • โครงการ The Grand Rama 9 

• โครงการ เกษร พลาซา่ • โครงการ U place 

• โครงการ World Trade Center • โครงการ ไอคอนสยาม 

• โครงการ Central World • โครงการ แมคโคร สาขานครนายก, นครอินทร ์

• โครงการ Centara Grand Hotel • โครงการ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค 

• โครงการ ไทยรัฐ TV • โครงการ โตโยต้า สุขาภิบาล 3 

• โครงการ The Paseo Town • โครงการ Mega Bangna 

• โครงการ I Condo 

• โครงการ ศูนย์กระจายสินค้า TESCO Lotus  

สาขาลําลูกกา, ขอนแก่น, สุราษฎรธ์าน ี

งานต่างประเทศ  

• โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT, Laos People's Democratic Republic 
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ในป ีพ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษทัมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เพื่อ

รองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเปน็การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในป ี2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 

จํากัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจหลักและธรุกิจอ่ืนในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทร่วมทุน เป็นไปตามแผนการพัฒนาขีด

ความสามารถของบริษัทฯ มิให้จํากัดอยู่เพียงการให้บรกิารเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเทา่นัน้ ปัจจบุันบรษิัทฯ 

สามารถให้บริการในด้านต่างๆ มากขึ้น ได้แก ่ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด ใหบ้รกิารการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคาร 

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกัด ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน 

โดยเป็นการร่วมทนุกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบรษิัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของ

ประเทศสิงคโปร ์

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จํากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการทํา Media และสื่อ

โฆษณา รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้าง APPLICATION สําหรับช่วยในการควบคุมงานก่อสร้าง 

บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และในปีนี้ยังมีการขยายธุรกิจไปสู่

ตลาดการซื้อ-ขาย Onlineเกี่ยวกับสนิค้าและวัสดุก่อสร้างด้วย ซึ่งการร่วมทุนกับบริษทั บลิค์ เอเชีย จํากัด นี้ไม่เพียงเป็นการเพิม่ศักยภาพใน

การทํางานให้กับบริษัทฯ โดยโปรแกรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ ใน

การเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท บลิค ์เอเชีย จํากัด ซึ่งเป็นบริษทัที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานก่อสรา้งในระดับ 

ประเทศอีกด้วย 

ในปีทีผ่่านมาเรายงัได้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปดิเสรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อ

ยกระดับการแข่งขันสู่ระดบัสากลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีศกัยภาพอย่างเพียงพอ โดยปทีี่ผ่าน

มาบริษัทฯ ได้แสดงความพร้อมต่อการเปิดเสรีอาเซยีนเห็นได้จากในด้านธุรกิจหลัก บรษิัทฯ ได้รบัความไว้วางใจให้ควบคุมการก่อสร้างที่พัก

อาศัย Hongsa Power ที่ประเทศลาว ด้านธุรกิจอ่ืนในบริษัทย่อย บรษิัท พีพีเอส ดีไซน จาํกัด ได้รบังานออกแบบคฤหาสน์และอาคารห้องชุด

ระดับ 5 ดาวของประเทศยูกันดา 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีช่องทางของรายได้เข้ามามากขึ้น แต่ปัญหาการเมืองที่มีอย่างต่อเนื่องจากปลายป ี2556 จนถึงกลางป ี2557 ทําใหเ้กิด

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบกับบริษทัฯ ในฐานะผู้ประกอบการอยา่งมีนัยยะสําคัญ บริษัทฯ ได้แกป้ัญหาดังกล่าวโดย

การจัดทําแผนลดค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

สรุปผลการดําเนินงานปี 2557 และเป้าหมายปี 2558 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ เป็นบริษทัวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการ

ก่อสร้างงานอย่างครบวงจรในทุกแขนง มีกลุม่ลูกค้าเปา้หมายเป็นโครงการก่อสร้างทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์มากกว่า  

28 ป ีบริษทัฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน 

ในช่วงป ี2557 บรษิัทฯ มีโครงการทีมี่สัญญาว่าจ้างแลว้และอยู่ระหว่างดาํเนินการ ได้แก ่ 

งานโครงการก่อสร้างอาคาร 

 • โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  • โครงการ Rama 9 Square 

 • โครงการปรบัปรุงพืน้ที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพลก็ซ์  • โครงการ Mega Bangna 

 • โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่  • โครงการ U place 

 • โครงการ Rhythm สุขุมวิท 36-38 และ สุขุมวิท 42  • โครงการ I Condo ศาลายา 

 • โครงการ The Street Ratchada  • โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม C-2) 

 • โครงการ Central Festival Chiangmai   • โครงการ Thanya Shopping Park 

 • โครงการ Central Westgate   • โครงการโตโยต้า สุขาภิบาล 3 
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 • โครงการ Central Embassy   • โครงการ MAKRO จํานวน 2 สาขา 

 • โครงการ Thairath TV อาคาร 17 และโรงจักร  • โครงการ Tesco Lotus 

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค 

 • โครงการปรบัปรุงทางพิเศษศรรีัช ทางด่วนข้ันที่ 1 ระยะที่ 2  • โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน (MRT Blue Line) 

 • โครงการปรบัปรุงทางพิเศษศรรีัช ทางด่วนข้ันที่ 1 ระยะที่ 3  • โครงการปรบัปรุงทางพิเศษศรรีัช-วงแหวนรอบนอก 

 • โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT,  

Laos People's Democratic Republic 

งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะด้าน 

 • โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ ์ในพระบรมราชินูปถัมภ ์วัดชนะสงคราม (วัดทิพย)์  

ในป ี2557 รายไดร้วมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 266.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 คดิเป็นร้อยละ 9.18 ซึง่ในป ี2556 บรษิทัฯ มี

รายไดร้วม 293.79 ล้านบาท ทัง้น้ีเนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับทีใ่นป ี2557 โครงการหลาย 

โครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหมท่ี่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นได้ชะลอการเริม่งานไปบางส่วน  

สําหรับกําไรสทุธิในป ี2557 มีจํานวนเท่ากับ 17.72 ล้านบาท ลดลงจากป ี2556 จํานวน 1.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.72 ซึ่งใน 

ป ี2556 บริษทัฯมีกําไรสุทธิ 19.33 ล้านบาท สาเหตุทีบ่ริษัทฯ มีกําไรสทุธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เปน็ไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ มีการลดลงของค่าใช้จ่ายทีสู่งกว่าการลดลงของรายได ้ทั้งนี้เปน็ผลมาจากการที่บริษัทฯได้ดาํเนินการบริหารตน้ทุน และค่าใช้จ่าย

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องจากเหตุทางการเมือง  

ณ ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือทีส่ามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ทีย่งัไม่ส่งมอบ (Backlog) จํานวน 25 โครงการ 

คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 185.57 ลา้นบาท นอกจากนัน้ บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างการต่อสัญญา หรือรอลงนามในสัญญา 

จํานวน 16 โครงการ มูลค่า 150 ล้านบาท  

นอกเหนือจากผลประกอบการทางด้านการเงินดังกลา่วข้างต้น ในป ี2557 บรษิัทฯ ยงัมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งด้านการ

สร้างมาตรฐานการดําเนินงานและความต่างในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่

เป็นหัวใจสําคัญในการประกอบธรุกิจ  

ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความต่างนัน้ บริษทัฯ ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยกุต์ใช้ในการแบ่งปนั ข้อมูล

ระหว่างไซต์งานก่อสร้างกับสํานักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้าได้อย่าง

ครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถร่วมแบ่งปนัข้อมูลที่มีประโยชน ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานใหด้ียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถงึการพัฒนา โปรแกรม  

Project Live เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของการบริหาร ข้อมูลภายใน

องค์กรเอง บริษัทฯ ได้นําโปรแกรม Prosoft มาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดําเนินงานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก

สามารถเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการมาทํางาน สถิติการลา สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รบั ประวตัิการอบรมทัง้

ภายในและภายนอกองค์กร และงบประมาณของโครงการได ้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นยําในการเก็บ รักษาและการเรียกใช้

ข้อมูลอย่างมีประสิทธภิาพและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร  

ในขณะเดยีวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่

เกษียณอายุ โดยมกีารจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาท ิโครงการ PPS Future Leaders เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรภายในบรษิัทฯ ให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวลัจูงใจในการ

สอบเลื่อนระดับภาคีเป็นสามัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรสําหรับการขยายธุรกิจไปสูก่ารรับงานภาครัฐที่มากขึ้นใน

อนาคตอันใกล้ รวมถึง บริษัทฯ ยังจดัให้มีโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานขององค์กร โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น หลักสูตร

อบรมภายในองคก์รและหลักสูตรอบรมภายนอกองคก์ร โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน 
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หลักสูตรอบรมภายในองค์กร  

จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง การบริหารโครงการ และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างเป็นหลัก โดยมี

บุคลากรขององค์กรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญตามสายงานต่างๆ มาเปน็ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาความรูขั้้นพ้ืนฐานใน

การยกระดับมาตรฐานในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทดัเทยีมกับคู่แข่งและเตรยีมความพร้อมขององค์กรในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรม ดังต่อไปนี้  

• หลักสูตร Basic Training “การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมและถ่ายทอด ความรู้ที่สําคัญและจําเปน็ในการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ระยะ Pre-

Construction, During-Construction และ Post-Construction โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในสายงานนี ้รับหนา้ที่เปน็วทิยากรถ่ายทอดความรู้ที่

ถูกต้องและเหมาะสมให ้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

• หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง (Construction Contract Management)”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างพื้นฐานความ เข้าใจด้านการบรหิารสัญญาก่อสรา้ง ทั้งสัญญาไทยและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาตามมาตรฐานสากล สัญญาควบคุมงาน และการบริหารสัญญาทีเ่ชื่อมโยงกับประกันภัย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้อง 

และกรณีเรื่องข้อพิพาทต่างๆ  

• หลักสูตร “ก้าวสูต่ําแหน่งผู้จัดการโครงการ”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรภายในบรษิัทฯ เพื่อขึ้นมาเป็นผู้บริหาร

รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะฝกึอบรมเกี่ยวกับกลยทุธ์การบริหารโครงการ (Strategic Project 

Management) การบริหารและจัดทําเอกสารที่ใช้ในหนว่ยงานก่อสร้าง การวางแผน และตดิตามงานก่อสร้างโดยใช ้Microsoft Project การ

บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ ่(Mega Project) เป็นต้น  

• หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ  เกี่ยวกับเทคนคิการควบคุมงานก่อสร้าง และงานติดตั้งระบบประกอบอาคารจาก

ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้ารว่มอบรมสามารถนําความรู้กลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาผลงานให้มีคณุภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปดิโอกาส

ให้มีการแลกเปลีย่นประสบการณท์ี่เป็นประโยชนร์ะหวา่งไซต์งานอีกด้วย  

• หลักสูตร “ธุรการโครงการ”  

มีวัตถุประสงคเ์พ่ือฝกึอบรมและเพิ่มพูนทักษะการทํางานสําหรับเลขานุการประจําโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งหลักสูตรอบรมจะ

ประกอบไปดว้ยบทบาท หนา้ที่ ความรับผดิชอบ และระบบ ISO, การใช ้Microsoft Word, การใช ้Microsoft Excel, การใช ้Microsoft Power Point  

• หลักสูตรพิเศษอื่นๆ  

เป็นหลักสตูรอบรมทั่วไปทีบ่ริษทัฯ เล็งเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของบริษัทฯ เองและบุคลากรของ

บริษัทฯ และมุ่งหวังเพื่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรในแง่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี

หลักสูตรต่างๆ เช่น  

- หลักสูตร “English for AEC (Basic Level)”  

- หลักสูตร “ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)”  

- หลักสูตร “Present การพูด การเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพ”  

- หลักสูตร “Competency and Performance Management”  

- หลักสูตร “Creative Thinking / Problem Solving”  
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หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร  

จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้เฉพาะทางใหบุ้คลากรในฝ่ายงานสนับสนนุโครงการ เชน่ ฝา่ยบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคลและ

พัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรมต่างๆ อาท ิ 

ฝ่ายการเงิน  

• หลักสูตรการทํางบกระแสเงินสด Cash Flow (Work Shop)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักการแนวคิดและวธิีการในการจัดทําและวิเคราะห์งบ

กระแสเงินสด การตีความและนําผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์งบกระแส เงินสดไปใช้ในการบริหารการเงนิให้เกิดประสทิธภิาพ และมุ่งพัฒนา

ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญช ี

• หลักสูตรเจาะงบกระทบภาษี ประเด็นการตรวจสอบและการขจัดข้อโต้แย้งกับสรรพากร  

ฝ่ายบัญช ี 

• หลักสูตรการสัมมนาพิจารณาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 ฉบับ Pack 5 (TFRS10, TFRS11, TFRS12, 

TAS27, TAS28) และ TFRS13 โดยสภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัต ิและรับฟัง 

รวบรวมประเด็นปญัหาเกี่ยวกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการ เงินมาถือปฏิบัต ิ 

• หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการบัญช ีการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการตีความ

มาตรฐาน การบัญช ี(SIC) รวม 13 ฉบับ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่ง

ถูกต้องตามระเบียบข้างต้น รวมถึงการเรียนรูเ้กี่ยวกับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

• หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสําหรับ Modern Professional Accountants โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบวชิาชพีบัญชีไดร้ับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

• หลักสูตรเรียนรู้ภาษ ีก้าวหน้าสู่ AEC อย่างม่ันใจ โดยกรมสรรพากร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกับขอ้กําหนดดา้นภาษตีา่งๆ เม่ือประเทศเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

• หลักสูตรเคล็ด (ไม่ลับ) การจัดทําบัญชีเพื่อออกงบการเงิน พร้อมการตรวจสอบสุขภาพองค์กรด้วยงบการเงิน  

มีวัตถุประสงคเ์พ่ือยกระดบัความรูท้างการบัญชใีห้มีศกัยภาพที่จะสามารถดํารงการทาํงานทางดา้นบัญชีให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  

ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร  

• หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัต ิ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล อัพเดทข้อมูลทางดา้นกฎหมายที่

เกี่ยวกับงานในฝ่ายบุคคล  

• หลักสูตรเทคนิควิเคราะห์อัตรากําลังเพื่อวางแผนกําลังคน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลัง มีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากําลัง

และสามารถนําความรู้ไปปรบัใชใ้นองค์กรได ้ 

• หลักสูตร IDP เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงประโยชน์และขั้นตอนของการ

จัดทํา IDP  
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สําหรับผลดําเนินงานป ี2557 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมทุน มกีารเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นประเด็นสําคญัดังนี้ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด ได้รับบุคลากรหลายตําแหน่งเพื่อรองรับการเติบโตในส่วนของงานออกแบบวิศวกรรม ทั้งการ

ออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบ โดยในป ี2557 ที่ผ่านมานี ้ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะชะลอตัว แตบ่รษิทัฯ ยังสามารถรับงานได้

เพิ่มขึ้นกว่าป ี2556 เนื่องจากทีมงานมีความพร้อมมากขึ้น ประกอบกับการมุ่งหางานในตลาดต่างประเทศ ทําให้ในปีทีผ่่านมา บริษัท พีพเีอส 

ดีไซน จํากัด มีงานออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในตา่งประเทศนัน้ มีงานออกแบบที่ประเทศยูกันดาต่อเนื่องมาจากปี 2556 

และไดร้ับงานออกแบบเพิ่มเติมจากประเทศเคนย่า ซึ่งจะดําเนินการต่อเนือ่งไปถึงป ี2558 และคาดว่าในปี 2558 จะมีการรับงานด้านงานการ

ออกแบบวิศวกรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะรบังานเพิ่ม ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางวศิวกรรมโครงสร้างของโครงการต่างๆ ร่วมกับการควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างกับทาง บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) อีกด้วย 

สําหรับงานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม บรษิัทฯ ได้เริ่มดาํเนินธุรกิจกับบริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาแรน จํากัด มาเป็น

ระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยในช่วงป ี2557 ที่ผ่านมา บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด มุ่งเน้นการเสนองานไปที่กลุม่

บริษัทเอกชนและการเปิดตลาดสู่ประเทศเพื่อนบา้นเปน็ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังไดรั้บรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบภายใน

สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถของบริษัทฯ แม้จะดําเนินกิจการมาได้ไม่

นาน โดยเป้าหมายการดําเนนิงานในปี 2558 บริษทัฯ ยังคงมุ่งเน้นการเสนองานการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน อาท ิ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศมาเลเซยี  

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จํากัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นต้นป ีพ.ศ. 2556 เนื่องจาก บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของ

งานสื่อสารและงานเทคโนโลยสีารสนเทศว่า จะมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกจิหลักของบริษัทฯ ให้เกิดความแตกตา่งและช่วยพัฒนาคุณภาพของ

ผลงานใหโ้ดดเด่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจให้เกิดความหลากหลายและช่วยเพิ่มรายได้ใหบ้ริษัทฯ อีกทาง

หนึ่ง โดยในป ีพ.ศ. 2557 ทีผ่่านมา บริษัท พีพเีอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด ไดด้าํเนินการในการผลิตสื่องานสารสนเทศให้กับ 

บริษัทฯ มากมาย อาท ิวีดีโองานอบรมสัมมนาและรับผลิตสื่อให้กับบุคคลภายนอก เชน่ วดีีโอ Presentation Tesco Lotus Refresh Extra 

Bangyai วีดีโอ Presentation Sanwa วีดีโอ Presentation ไม้อัดเคลือบฟิลม์ธนาภัณฑ์ค้าไม้  ส่วนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษัท พีพเีอส 

อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จาํกัด ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลโครงการ (Project Live) เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนส ์ตลอดจนมีการ

นําระบบสแกนลายนิ้วมือออนไลน์ไปติดตั้งยังหน่วยงานไซต์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 18 ไซต์งาน รวมถึงได้พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษัทฯ การปรับปรุง Website ของ PPS และ PPS Design ให้มีความทันสมัย

มากขึ้น ทั้งด้านความสวยงาม และระบบบรหิารจัดการ (Back Office) โดยมีเป้าหมายให้บริษทัฯ สามารถดาํเนนิงานดา้นตา่งๆ ผา่นระบบ Data 

Center ที่สามารถใชง้านไดด้ทีี่สดุ 

เม่ือช่วงต้นป ีพ.ศ. 2557 บริษทั พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จาํกัด ได้ริเริ่มทําโครงการ “วิศวกรสีขาว” ซึ่งเป็นโครงการ 

CSR ของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างของสังคมวิศวกรที่ด ีมีการจัดทํา Mascot ประจําโครงการ คือ ลุงพีและมิสเตอรโ์มลล ์(ตุน่) ขึ้น

พร้อมจัดทําเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น “เกร็ดความรู้จากลุงพี” นอกจากนี้ ยังเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับวงการวศิวกรรมผ่าน Fanpage “White 

Engineer” ใน Facebook และ Blog “ช่างมันส”์ ตลอดจนมีการจัดทําสนิคา้พรีเมี่ยมในโครงการวิศวกรสีขาวขึ้นเพ่ือแจกและจัดจําหน่าย รวมถึง 

การผลิตรายการวทิยุ “ช่างมันส”์ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการวิศวกรรมขึ้นในปลายป ีพ.ศ. 2557 โดยดําเนินรายการผา่นวิทยุครอบครัว

ข่าว ส.ท.ร. FM 106 mHz. ทุกวันอาทิตย ์เวลา 14.00 – 15.00 น. สาํหรบัเป้าหมายการดําเนินงานในปี 2558 บริษัท พีพเีอส อนิฟอร์เมชั่น 

คอนซัลแทนท ์จาํกัด วางแผนที่จะจดัทําคอนเสิร์ตขึ้นเพื่อเป็นการขยายงานและเพิ่มรายไดใ้ห้บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาระบบการประสาน

ข้อมูลจากหน่วยงานก่อสร้างเข้ากับฐานข้อมูลหลักของสํานักงานใหญใ่หม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงข้างตน้ ในปทีี่ผ่านมา การร่วมลงทุนกับ บริษัท บลิค ์เอเชีย จํากัด นัน้ มีผลประกอบการที่น่าพึง

พอใจ ทั้งในแง่ของการร่วมลงทนุเพื่อออกแบบ Software สําหรับใชใ้นงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้กับบรษิัทฯ 

โดยแผนร่วมทุนดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ป ีวงเงินลงทุนทั้งหมด 12 ล้านบาท รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ไปสู่ตลาดการซื้อ-ขาย Online 

เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งปจัจุบันมีการให้บรกิารทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ มีผูร้ับเหมาในฐานข้อมูลของระบบกว่า 4,000 

ราย และมีลูกค้าทีใ่ช้งานต่อเนื่องกว่า 400 ราย โดยมีแนวโน้มว่าจํานวนลกูค้าที่ใช้บริการจะมากขึ้นเป็นลําดบั โดย บริษัท บิลค ์เอเชีย จํากัด 

คาดว่า จะรบัรู้รายได้จากธรุกิจการซ้ือ-ขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง Online ที่ชัดเจนภายในป ี2558 สําหรับเป้าหมายในการดาํเนินงานนัน้ 

บริษัทคาดว่า จะมุ่งพัฒนา Software สําหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ควบคูไ่ปกับการขยายฐานลูกค้าและ

สร้างเครือข่ายใหม่ๆ ของธุรกิจการซ้ือ-ขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง Online ในต่างประเทศ 
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เป้าหมายการดําเนินงานปี พ.ศ. 2558 

ในป ี2558 มีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพรอ้มกับการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสในธุรกิจ ทัง้
จากธุรกิจหลัก บรษิัทลูกและบรษิัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุน ในแง่ของรายได้นัน้ บรษิัทฯ มีเปา้หมายรายได้รวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 300 ล้านบาท โดย
มีแนวทางในการขยายธุรกิจดังตอ่ไปนี้ คือ  

สําหรับธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างนัน้ ในป ี2558 นี้ สําหรับงานในภาคเอกชน บริษทัฯ มีเป้าหมายจับ
กลุม่ลูกค้าที่มีความม่ันคงและมีการขยายตัวสูง โดยมุ่งเน้นการเปน็คูค้่ากันระยะยาว โดยกลุ่มภาคเอกชน บริษัทฯ มีเป้าหมายกลุม่ลูกค้า
เอกชนที่มีความแข็งแกร่งและม่ันคง เช่น กลุม่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรพัย์กลุ่มที่อยู่อาศัยระดับสูง โดยมีเป้ารายไดร้วมใน
ภาคเอกชน ประมาณ 180 ล้านบาท สําหรับในกลุ่มของงานภาครัฐ ซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูงในปนีี้ บรษิัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของงาน
ภาครัฐขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จากโอกาสที่ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ของภาครัฐและโครงการตามนโยบายอ่ืนๆ 
โดยในป ี2558 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้จากโครงการภาครัฐประมาณ 90 ล้านบาท 

นอกเหนือจากงานในประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายงานไปในกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ มีงานในประเทศลาวอยู่แล้ว ในป ี2558 นี้ บรษิัทฯ มีเป้าหมายในการขยายงานไปในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเปน็หลัก และ
รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ด้วยตามโอกาสทางธุรกิจทีน่่าจะดขีึ้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC โดยบรษิัทฯ มีเป้าหมาย
รายได้จากกลุม่ลูกค้าต่างประเทศทีป่ระมาณ 15 ล้านบาท 

สําหรับในส่วนของงานออกแบบวิศวกรรม บริษัทฯ มุ่งเป้าไปที่งานในกลุม่อุตสาหกรรมมากขึ้น เพิ่มเติมจากกลุม่ลูกค้าประเภท
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโอกาสในการรับงานออกแบบวิศวกรรมในต่างประเทศอีกด้วย ในส่วนของงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ ยังเน้นงานต่างประเทศเป็นหลัก โดยบรษิัทฯ มีเป้ารายไดอ้ยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาทสําหรับในส่วนของธุรกิจ
สารสนเทศและสื่อสารมวลชน บริษทัฯ มีเป้าหมายทางรายไดร้วมประมาณ 15 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการขยายงานทางด้านสื่อโดยเน้น
การพัฒนาเนื้อหาและการจัดงาน รวมทั้งการพัฒนาธรุกิจ IT ร่วมกับ บริษัท บลิค ์เอเชีย จํากัด ในการทําธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง 
บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญได้ในปีนี ้

นอกเหนือจากทางดา้นรายไดแ้ลว้ บรษิัทฯ มีนโยบายเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานของบรษิทัฯ โดยการพัฒนาระบบภายในหลายระบบไป
พรอ้มๆ กัน เชน่ ระบบ ISO9000 ระบบ IT และแอพลเิคช่ัน ระบบฐานขอ้มูลพนักงาน และระบบการฝกึอบรมอยา่งตอ่เน่ือง บรษิทัฯ มีเป้าหมายให้
การพัฒนาระบบสามารถสรา้งความแตกตา่งและเพิ่มประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน เพื่อใหอั้ตราการทาํกําไรสุทธขิองบรษิัทฯ ดีขึ้นจากปทีี่ผา่นมา  

ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บรษิทัฯ มีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปรง่ใสในการทํางานและการคํานึงถึงผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในการดําเนนิธุรกิจอย่างต่อเนือ่งสมํ่าเสมอ ในทกุๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษทัฯ เข้าไปเกี่ยว เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถ
เติบโตได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคมให้ม่ันคง 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ประเภทรายได้ 

(แบ่งตามลักษณะโครงการ) 
2555 2556 2557 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการบริการ 265.29 98.92% 290.09 99.08% 263.65 98.81% 

• อาคารสํานักงาน/อาคารชุด 19.62 7.31% 67.20 22.95% 87.96 32.97% 

• ห้างสรรพสนิค้า/โรงแรม 205.85 76.75% 168.77 57.64% 131.75 49.38% 

• สาธารณูปโภค/1 29.73 11.08% 33.86 11.57% 32.26 12.10% 

• อ่ืนๆ/2 10.01 3.77% 20.25 6.92% 11.68 4.36% 

รายได้อื่น 2.91 1.08% 2.69 0.92% 3.16 1.19% 

รวมรายได้รวม 268.20 100 % 292.78 100 % 266.81 100% 

หมายเหตุ รายได้อ่ืน หมายถงึ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรบั และรายได้อ่ืนๆ 

 /1: ประกอบด้วย สนามบิน โรงพยาบาล ทางด่วน รถไฟฟ้า และสถานศึกษา 

 /2: ประกอบด้วย วดั โรงงานอุตสาหกรรม และโชว์รูม 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา โดยรบัให้คําปรกึษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Project Construction Management 

Service) สําหรับงานก่อสร้างแขนงตา่งๆ ได้แก ่งานโยธา งานโครงสร้างและสถาปตัยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานเครื่องกล  

งานระบบประปาสขุาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย งานภมูิสถาปัตย ์งานตกแต่งภายใน เป็นตน้ ซึ่งการให้บริการคําปรึกษาและบริหารจัดการ

โครงการก่อสร้าง สําหรับเจา้ของโครงการตั้งแต่เริ่มวางแผนโครงการ การดําเนินการก่อสรา้ง ต่อเนื่องไปถึงการใช้งานและการบํารุงรักษา 

โดยครอบคลุมถึงงานด้านตา่งๆ ดังนี้ 

• การศึกษาความเปน็ไปได้ของโครงการ 

• การออกแบบโครงสร้าง 

• การถอดแบบและคํานวณปริมาณงานตามแบบ 

• การวางแผนงานหลักและแผนงานก่อสร้าง 

• การประสานงาน การออกแบบ และการทบทวนแบบ เพื่อให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพ 

• งานวิศวกรรมคุณค่า 

• การจัดการงานก่อสร้าง 

• การประสานงานขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

• การสํารวจปริมาณงานและประเมินราคา 

• การควบคุมงานก่อสร้าง 

• การตรวจสอบและทดสอบงานระบบประกอบอาคารก่อนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

• การควบคุมงบประมาณ 

• การจัดการและบรหิารทางดา้นพลังงาน 

• การจัดการใช้งานอาคารและทรัพยส์ิน รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารเดมิให้ม่ันคงแข็งแรงและทันสมัยยิ่งขึ้น 
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บริษัทฯ เป็นบริษทัวิศวกรที่ปรึกษารายแรกๆ ที่ได้รบัใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ ์ร่วมกับสถาบนั EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2542 

และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก BVQA ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2548 ซึ่งบริษัทฯ ได้นําระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กบัทุกโครงการทีบ่ริษทัเป็นผูบ้ริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างและได้มีการ

ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จากพนักงานของบริษัท โดยที่ผ่านมามีการอบรมและการตรวจติดตามจาก BVQA บริษัทฯ ได้มีการ

แต่งตั้งบุคลากรรบัผิดชอบในการตรวจติดตามคุณภาพภายในบริษทัฯ เพื่อให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็น

ประจําทุกป ีโดยในป ี2556 บริษทัฯ ได้มีการแบ่งหน่วยงานรับผดิชอบในการตรวจติดตามคุณภาพออกเป็น 13 หน่วย แบ่งเป็นการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายในบริษัทฯ และการตรวจติดตามคุณภาพในแต่ละโครงการ 

ลักษณะการให้บริการในส่วนของงานบริหารการก่อสร้าง 

 การบริการของบรษิัทฯ แบ่งเป็น 3 ชว่ง คือ 

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre Construction Period) : ตั้งแตใ่ห้คําแนะนําและรว่มออกความเห็นตา่งๆ เกี่ยวกับรูปแบบโครงการ 

ไปจนถึงการให้คาํแนะนําในการคัดเลือกผูร้ับเหมาเพ่ือให้เจ้าของโครงการตัดสินใจเลือก 

2. ช่วงระหว่างการกอ่สร้าง (Construction Period) : ตั้งแตผู่ร้ับเหมาเริ่มงานก่อสร้างไปจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

3. ช่วงหลังการก่อสรา้ง (Post Construction Period) : ตั้งแต่ตรวจสอบงานก่อสร้าง จนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า 

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre construction Period) 

1.1 ให้คําปรึกษาในการวางเป้าหมายของโครงการ 

1.2 1ให้คําปรึกษาในเรือ่งการจัดโครงสรา้งและระบบการบริหารโครงการ 

1.3 จัดแผนงานเพ่ือควบคุมโครงการ 

1.4 ให้คําปรึกษาและรว่มมือกับผู้ว่าจ้างในการกําหนดมาตรการทางดา้นการรักษาความปลอดภัย (Safety) การป้องกัน

มลภาวะเพ่ือสุขภาพ (Healthy) และผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Care) ในการก่อสร้าง 

1.5 ตรวจสอบ ทบทวน แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ เพื่อเสนอผู้วา่จ้างและร่วมกันพจิารณากับผู้ออกแบบเพื่อ

การประหยดัสําหรับโครงการ 

1.6 กําหนดเงื่อนไขสญัญาข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผูร้ับจ้าง รวมทั้งหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิ 

1.7 ให้คําแนะนําข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการ 

1.8 ให้คําแนะนําทางเลือกข้อวิเคราะห์เปรียบเทียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเพ่ือการตัดสินใจ 

1.9 จัดการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกบัโครงการฯ เสนอผู้ว่าจ้างพิจารณา 

1.10 เตรียมการประกวดราคาเพ่ือคัดเลือกผูร้ับจ้างโดย 

• จัดทําเอกสารการประกวดราคาและเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนให้ข้อมูลเสนอแนะแบบแปลนและรายการประกอบ

แบบ (Specifications) ทั้งนําชมสถานที่ก่อสร้าง 

• จัดให้มีการประชุมชี้แจงแบบตอบข้อซักถาม 

• ดําเนินการวเิคราะห์คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

• เสนอแนะข้อมูลและวิธีการต่อรองราคา 

• เสนอแนะการตดัสนิคัดเลือกผู้เสนอประกวดราคา 

• จัดทําเอกสารยืนยนัการว่าจ้าง 

• จัดเตรียมเอกสารสัญญาเพ่ือลงนาม 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 12 

2. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) 

2.1 ควบคุมงานก่อสร้างทุกระบบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา 

2.2 พิจารณาการขออนุมัติใช้วัสดุและรายการเทียบเท่าจากผูร้ับจ้าง 

2.3 พิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างหน้างาน (Shop Drawing) ของผูร้ับจ้าง 

2.4 แนะนํา เสนอแนะ ปรับปรุง หรือเปลีย่นแปลงวธิีการกอ่สร้างให้ดาํเนินไปอย่างรวดเร็ว 

2.5 ประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง ผูร้ับจ้าง และ/หรือผู้ออกแบบ เพื่อติดตามงานและแก้ไขอุปสรรคเพือ่ให้งานดําเนินไปตาม

เป้าหมาย 

2.6 พิจารณาแผนงานและตรวจสอบการทํางานตามขั้นตอน รวมทั้งเร่งรัดให้ผูร้ับจ้างทาํงานให้เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว ้

2.7 ตรวจสอบใบเบิกเงินของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และตรงตามผลงานที่ผูร้ับจา้งทําได้จริง 

2.8 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นขณะก่อสร้าง เช่น ข้อปัญหาขัดแย้งในแบบ 

2.9 ตีความตามรูปแบบรายการและสัญญาให้งานก่อสร้างดําเนินไปโดยสะดวกโดยไม่เกิดผลเสยีหายแก่งานและผูว้า่จา้ง 

2.10 สั่งหยุดการทํางานเม่ือเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้างหรือเม่ือเห็นว่าจะเปน็อันตรายต่อชีวิตและทรพัย์สินใน
การก่อสร้าง 

2.11 ตรวจการทดลองวัสดุต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา 

2.12 สั่งปฏิเสธงานทีไ่ม่ได้มาตรฐานตามทีร่ะบุไว ้

2.13 ตรวจอนุมัติและพจิารณาการดาํเนินงานของผูร้ับจ้างชว่ง และของผูร้ับจา้งหลัก 

2.14 หาทางไกลเ่กลี่ยปญัหาข้อโต้แย้งใดๆ โดยการพิจารณาหาข้อเสนอแนะและแนวทางการหาขอ้ยุติปัญหาที่เหมาะสมและ

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

2.15 ช่วยเหลือผูร้บัจ้างในด้านเทคนิคต่างๆ 

2.16 รายงานความก้าวหน้าของงานประจําทุกเดือน หรือทุกระยะที่เหน็ว่าจําเปน็ 

2.17 สรุปเหตผุล เงื่อนไข จํานวนเพิ่ม-ลด ของการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานระหว่างการ

ก่อสร้าง โดยเป็นผู้ประเมินราคางานเปลี่ยนแปลงเสนอผู้ว่าจ้าง 

2.18 จัดทําประมาณการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Flow) ซึ่งจะใช้ในการดําเนินงานตามโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทํา

งบประมาณการใชเ้งินประจําปีของผูว้า่จา้ง 

2.19 กํากับดูแลการประสานงานของผูร้บัจ้างต่างๆ 

2.20 ตรวจสอบและแนะนําผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับคําร้องของผูร้ับจ้าง ในการขอต่ออายุสัญญาสําหรบังานทีเ่พิ่มเติม และเรื่องอื่นๆ 

ที่คล้ายคลึง (ถ้ามี) 

2.21 ควบคุมงานก่อสร้าง งานป้องกันอุบตัิเหต ุมลภาวะจากการก่อสร้าง และการรื้อถอน และควบคุมงานร้ือถอนอาคารเดิม 

2.22 ประสานงานกับเจา้หน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการวางแผนและอํานวยความสะดวกในการเข้าใช้พืน้ที่อาคาร 

3. ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post construction Period) 

3.1 วางแผนงานหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อบริหารงานหลังจากมีการเปดิใช้อาคารแล้ว ในการดูแลงานทางดา้น

สถาปัตยกรรม และงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ทุกระบบตามระยะเวลาในสัญญาการรับประกัน 

3.2 ตรวจสอบและรายงานความชํารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นให้ผู้ว่าจ้างทราบ และกํากับดูแลให้ผูร้ับจ้างจดัการแก้ไข

ความชํารุดบกพรอ่งของงานนั้นให้คืนด ีและควบคุมงานตลอดเวลาจนงานแก้ไขแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง 

3.3 รวบรวมและตรวจสอบแบบงานก่อสร้างตามจริง (As-built Drawings) ของผูร้ับจ้าง และส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง 

3.4 รวบรวมและตรวจสอบคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ของอุปกรณ์ทีต่ิดตั้งในอาคาร และส่งมอบให้กับผูว้า่จา้ง 
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สรุปการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนกระทั่งงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

ผูร้ับเหมา 1 ผูร้ับเหมา 2 ผูร้ับเหมา 3 ผูร้ับเหมา 4 ผูร้ับเหมา 5 ผูร้ับเหมา 6 

บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา 

ห้างสรรพสินค้า พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

 

โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา อาคารสํานักงาน 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น สนามบิน รถไฟฟ้า ท่อส่งก๊าซ โรงพยาบาล 

เจ้าของโครงการ 
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การประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทีด่ําเนินงานอยู่ในปัจจบุัน  

1. บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก ่บรษิัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  

และบรษิัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด  ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียน 

2. บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ได้แก ่บรษิัท สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 35 

ของทุนจดทะเบียน และบรษิัท บลิค ์เอเชีย จํากัด ซึ่งบรษิัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

3. กิจการร่วมค้า 1 แห่ง ได้แก ่กิจการรว่มค้า พีพีคิว ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

 บริษัทมีนโยบายแบ่งการทํางานของบริษัทย่อยในกลุ่มไว้อย่างชัดเจนดังนี้ 

1. บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด ให้บริการด้านงานออกแบบวิศวกรรม 

2. บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการถ่ายทําและตัดต่อวีดีโอการถ่ายภาพนิ่ง

การจัดทําสื่อโฆษณาจัดทํารายการวิทยุรวมถึงการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้าง APPLICATION สําหรับช่วยในการควบคุมงานก่อสร้าง 

3. บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปตัยกรรมและตกแตง่ภายใน 

4. บริษัท บิลค ์เอเชีย จํากัด ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจการซ้ือ-ขาย Online 

เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง 

5. กิจการร่วมค้าพีพีคิว ให้บริการด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลฎีกา 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ธุรกิจวิศวกรที่ปรกึษาออกแบบและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่าง

ใกล้ชิดกับภาคอสงัหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุม่ลูกค้าหลักของธุรกิจดังนั้นตลาดและภาวการณ์

แข่งขันของธุรกิจจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาคอสงัหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่ใชเ้วลานานโดยที่ขอบเขต

ของการให้บริการของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบและบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการทีใ่ช้เวลานานดังกล่าวจะแตกต่างไป

ตามช่วงของโครงการซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการประเมินราคาก่อสร้างการออกแบบสถาปัตยกรรมการ

ออกแบบวิศวกรรมการบริหารโครงการการควบคุมงานก่อสร้างการตรวจรับโครงการฯลฯมูลค่ารวมโดยประมาณของงานธุรกิจวิศวกรที่

ปรึกษาจะแตกตา่งเป็นกรณีไปตามความยากง่ายและขอบเขตของงาน 

อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 6 แสนล้านบาทโดยเปน็การลงทุนจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 60 และเป็นภาครัฐ

ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งจะเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์แต่มูลค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มักจะพูดถึงนี้จะนับรวมอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ทุกประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของงานรับเหมาก่อสร้างเพราะมีมูลค่างานสูงสาํหรับงานก่อสร้างที่เป็นอุปสงค์ของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา

ออกแบบและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัทฯมักจะเป็นโครงการขนาดกลางและใหญ่เท่านัน้ 

อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 6 แสนล้านบาทโดยเปน็การลงทุนจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 60 และเป็นภาครัฐ

ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งจะเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์แต่มูลค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มักจะพูดถึงนี้จะนับรวมอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ทุกประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของงานรับเหมาก่อสร้างเพราะมีมูลค่างานสูงสาํหรับงานก่อสร้างที่เป็นอุปสงค์ของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา

ออกแบบและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัทฯมักจะเป็นโครงการขนาดกลางและใหญ่เท่านัน้ 

สําหรับภาพรวมในป ี2557 ภาวะอุตสาหกรรมก่อสรา้งได้รบัผลกระทบจากวิกฤติการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกทําให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง

โดยรวมหดตัวทั้งภาครัฐและเอกชนและมีการปรับตัวดขีึ้นในครึ่งปีหลังอยา่งชัดเจนโดยจากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) ระบุว่าในไตรมาสที่สี่ของป ี2557 ภาคการก่อสร้างมีการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาสซึ่งขยายตัว

ร้อยละ 3.7 ตามการขยายตัวของภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวได้ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่รับอนญุาตก่อสร้างและปริมาณการ

จําหน่ายผลติภัณฑ์เหล็กที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นแต่โดยรวมทั้งปีภาคการก่อสร้างยังมีการขยายตัวติดลบคือโดยรวมทั้งปีหดตัวรอ้ยละ 3.8 

สําหรับในภาคเอกชนหากมองการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมในเศรษฐกิจเริ่มมีการกลับมาขยายตัวในครึ่งปหีลังของป ี2557 โดยได้รับ

ปัจจัยสนบัสนุนจากความเชื่อม่ันทางธุรกิจและเสถียรภาพทางการเมืองทีด่ีขึ้นโดยคาดว่าไดร้ับปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งรัดพิจารณาอนุมัติ

โครงการส่งเสริมการลงทุนการลงทนุภาครัฐในโครงสรา้งพื้นฐานและการขยายการลงทนุเพือ่รองรับการเปดิเสร ีAEC ในป ี2559  

สําหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองซึง่ส่งผลกระทบอยา่งยิ่งต่อ

ความม่ันใจผู้บริโภครวมทั้งยังได้รบัผลกระทบจากอุปทานคงค้างที่มีการพัฒนามาในปีก่อนหน้าสําหรบัในป ี2557 จํานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ

จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ยอดคงค้างสินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรพัย์ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องร้อยละ 3.1 ยอดคงค้างสินเชือ่ส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 12.1 ขณะที่ยอดโอน

กรรมสิทธิ์ที่อยูอ่าศัยในเขตกรุงเทพมหาคารลดลงร้อยละ 4.8 สําหรับทางด้านราคาอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีการปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะ

อาคารชุดที่มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 หากมองที่โครงการใหม่ที่มีการเปิดตวัในป ี2557 อ้างอิงถึงบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส 

(AREA) พบว่ามีหน่วยขายใหม่เปดิขายลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้าโดยคอนโดมิเนยีมมีการเปิดตัวน้อยลงร้อย 22 ในขณะที่บ้านเดียวมีการ

เปิดตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยที่ตลาดคอนโดมิเนียมยังคงเป็นประเภทที่อยูอ่าศัยหลักที่มีการเปิดตัวโดยหน่วยขายใหม่จะมีขนาดเล็กลงเนื่องจาก

ราคาที่ดนิและค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น 

อย่างไรก็ดีสาํหรับภาคอสังหาริมทรพัย์ในป ี2558 คาดว่าจะมีการปรบัตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน จากความม่ันใจของผู้บริโภคที่

ปรับตัวดีขึ้นและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพขึ้น สําหรับโครงการใหม่ที่มีการชะลอการเปดิตัวในครึ่งแรกของป ี2557 ได้มีการ

กลับมาเปิดตัวอีกครั้งตั้งแต่ครึ่งหลังของป ี2557 และต่อเนื่องมายังป ี2558 ทิศทางการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยจากแนวราบมาเปน็แนวดิ่งเป็น

ทิศทางทีส่นับสนุนการเติบโตของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา แม้ว่ากลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมระดบักลางและล่างจะมีแรงกดดันจากสภาวะอุปทาน

สะสมสูง แต่กลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมระดับบนในทาํเลศักยภาพยังคงดีตอ่เนื่อง และมีการปรับขึ้นของราคาอย่างสมํ่าเสมอ 
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นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแล้วภาคเอกชนในส่วนของศูนย์การค้าก็คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยกลุม่ทุน

ขนาดใหญ่ต่างมีแผนที่จะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ขึน้ต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบ

และเป็นจดุหมายทางการจับจ่ายใชส้อยและแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยกลุม่ CPN มีแผนการพัฒนาโครงการมูลค่ากว่า 5.3 หม่ืนล้านบาท

กลุ่มสยามพิวรรธน์มีแผนลงทุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 3.5 หม่ืนล้านบาทกลุ่มจีแลนด์มีแผนพัฒนาโครงการอาคารสูงมูลค่า 1.8 หม่ืนล้าน

บาทและสํานักทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีโครงการพัฒนามูลค่ากว่า 2.6 หม่ืนล้านบาท 

นอกเหนือจากธุรกิจก่อสร้างในประเทศแล้วธรุกิจวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบและบริหารจดัการงานก่อสร้างนา่จะได้รบัอานิสงคจ์ากการ

เติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่ามีแนวโน้ม

ขยายตัวดีขึ้นในป ี2558 โดยคาดว่าเศรษฐกิจในอินโดนเิซียจะขยายตัวร้อยละ 6.2 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวร้อยละ 6.4 เศรษฐกิจ

เวียดนามจะขยายร้อยละ 6.2 ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้จะสร้างโอกาสในการลงทุนและก่อสร้างซึ่งเป็น

โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยรวมแล้วคาดวา่สถานการณท์างการตลาดน่าจะปรบัตัวดีขึ้นโดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนภาครัฐและเสถียรภาพทางการเมือง

สําหรับการแข่งขันคาดว่าจะยังคงมีการแข่งขันทางราคาอยูเ่นื่องจากผู้ประกอบการรายอ่ืนๆในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

ความไม่ต่อเนื่องของงานในป ี2557 อาจมีแรงจูงใจใหแ้ข่งขันทางราคาสาํหรับด้านต้นทนุธรุกิจวิศวกรที่ปรึกษาจะยังคงได้รับผลกระทบจาก

ค่าตอบแทนของวศิวกรสถาปนิกช่างเทคนิคและผูช้ํานาญการที่ปรบัตัวสงูขึ้น 
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เข้ารับงานจากทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยมีข้ันตอนตามแผนภาพ ดังนี้ 

เจ้าของโครงการ
(ลูกค้าหน่วยงานเอกชน)

เจ้าของโครงการ
(ลูกค้าหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

ดูประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามสื่อและเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ส่งหนังสือแจ้งให ้PPS 
เข้าไปเสนองานบริการ
และร่วมประกวดราคา

PPS เข้าไปรับฟัง
รายละเอียดของงานจาก

เจ้าของโครงการ

PPS เข้าไปรับเอกสาร
ข้อกําหนดโครงการ

(Term of Reference : TOR)

PPS คัดเลือกและมอบหมายงาน
ให้แก่ผู้อํานวยการโครงการ (Project Director; “PD”)

PD จัดทําแผนโครงการ+คัดเลือกทีมวิศวกร+เสนอราคาค่าบริการ
วิชาชีพสําหรับโครงการเพื่อนําเสนอผู้บริหาร PPS พิจารณา

ผู้บริหาร PPS อนุมัติข้อเสนอเพื่อยื่นประกวด
ราคาตามขั้นตอนของหน่วยงาน (ราชการ)

ผู้บริหาร PPS อนุมัติข้อเสนอ
เพื่อส่งไปยังลูกค้า (เอกชน)

ผู้บริหาร PPS และ PD ร่วมนําเสนอรายละเอียดการทํางานให้
ลูกค้าทราบ พร้อมท้ังเจรจาเงื่อนไขและราคาค่าบริการวิชาชีพ

PPS และลูกค้า ร่วมลงนามสัญญา
จ้างที่ปรึกษาโครงการ

PPS เร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา

ฝ่ายบัญชี PPS ส่งใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บ
ค่าบริการวิชาชีพจากลูกค้า

ลูกค้าจ้างตรง

 

 คําอธิบายแผนภาพ 

1. เจ้าของโครงการแสดงความจํานงใหบ้ริษัทเข้าร่วมเสนอราคาหรือประมูลราคา 

2. บริษัทเข้ารับฟังรายละเอียดโครงการ และ/หรือศึกษารายละเอียดเอกสารข้อกําหนดโครงการ (TOR) 

3. บริษัทจดัทําแผนงาน และคัดเลือกทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปริมาณงานในแตล่ะช่วงเวลา เพื่อประมาณต้นทุนโครงการ

และเตรียมนําเสนอราคาค่าบริการวชิาชีพต่อลูกค้า 

4. ผู้บริหารรับทราบและอนุมัติข้อเสนอเพื่อส่งไปลูกค้า หรือเข้าระบบประกวดราคาตามขั้นตอนของหน่วยงานราชการ 
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5. ผู้บริหารและ/หรือ บุคคลทีไ่ด้รบัมอบหมายร่วมเสนอรายละเอียดค่าบริการวิชาชีพและแผนงานการบริหารโครงการต่อ

เจ้าของโครงการพร้อมทั้งเจรจาเง่ือนไขค่าบริการวิชาชพี 

6. บริษัทร่วมลงนามสัญญาจ้างทีป่รึกษา 

7. บรษิัทเริ่มปฏิบัตงิานตามแผนที่ไดกํ้าหนดไว ้พรอ้มทัง้จัดบุคลากรเขา้โครงการตามแผนการที่วางไวจ้นกระทั่งงานกอ่สรา้งแลว้เสร็จ 

8. ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ส่งใบแจ้งหนี้และเรียกเก็ยค่าบริการวิชาชีพเป็นรายเดือนตามสัญญา 

 การจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) 

 บริษัทฯ อาจจะต้องมีการจัดจ้างบุคคลภายนอก เพื่อเขา้มาร่วมเป็นทีมงานหรือหน่วยงานหนึ่งในการเข้าเสนอรับงานวิศวกรที่

ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง สําหรบัโครงการที่เจ้าของโครงการมีข้อกําหนดเรื่องลักษณะงานที่จะให้เข้าไปบริหาร (Scope of 

service) และ/หรือมีข้อกําหนดด้านคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ามาใหบ้ริการ (Qualification) ทีกํ่าหนดไวใ้นข้อกําหนดโครงการ (Term of 

Reference : TOR) อาทิเช่น ต้องมีผลงานในอดีตที่เปน็โครงการเฉพาะ (Track record) เป็นตน้ 

 ทั้งนี้ บรษิัทฯ มีการกําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นตามเงื่อนไขใน TOR ของ

เจ้าของโครงการ ให้เป็นหน้าที่ของผูอํ้านวยการโครงการ โดยจะส่งหนังสือเชิญบุคคลภายนอกเข้ามารับฟังรายละเอียดงานบรกิารที่จะจัดจ้าง 

และให้บุคคลภายนอกจัดส่งข้อเสนอบริการทั้งดา้นเทคนิคและด้านอัตราค่าบริการกลบัมายังบริษทัฯ ภายในกําหนดเวลา รวมไปถึงรับผิดชอบ

การเจรจาเง่ือนไขและอัตราค่าบริการจนได้ข้อสรปุเบื้องต้น จากนัน้ ผูอํ้านวยการโครงการจะนําข้อเสนอบริการของบุคคลภายนอกเสนอต่อ

คณะกรรมการบรหิารเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบเง่ือนไข คุณภาพและอัตราค่าบริการที่อยูภ่ายใต้กรอบงบประมาณ และอนุมัตกิารจัดจ้าง

ต่อไป 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 เนื่องจากบริษทัฯ ดําเนินธุรกิจด้านวศิวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคมุการก่อสร้างงานแขนงต่างๆ จึงไม่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง 

ณ ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือถึงสิ้นป ี2561 จํานวน 337 ล้านบาท จากงานภาครัฐและเอกชน โดยเป็นรายไดใ้นป ี

2558 จํานวน 163 ล้านบาท 

มูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 

ล้านบาท 

มูลค่างานจนถึงปี 2561 337 

เอกชน 263 

ภาครัฐ 74 

มูลค่างานที่รับรู้ในปี 2558 163 

เอกชน 139 

ภาครัฐ 25 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

 

ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) หรือ PPS เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ในการดําเนนิธุรกิจของ

บริษัทฯ ดังนัน้ บรษิัทฯ จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือทําแผนความเสีย่ง ติดตามกํากับดูแล และประมวลผลอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ความเสีย่งในการดําเนินธรุกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในแตล่ะชว่งเวลา ซึ่งโดยรวมแล้ว สามารถ

สรุปเป็นความเสี่ยงหลักได ้3 ด้าน คือ ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและ 

กลยุทธ ์และความเสี่ยงด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

 

 

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด 

1.1 ความเสี่ยงจากสถานการณ์ตลาด 

ธุรกิจให้บริการออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้างนบัเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่สามารถเข้า

ธุรกิจไดไ้ม่ยาก แม้จะต้องใช้ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใชเ้งินทุนในการเริ่มต้นต่ําทําให้ผู้ประกอบการ

รายใหม่สามารถเข้าดําเนินการประกอบธุรกิจได้ไม่ยาก ภาวะของธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่ห้าปีหลังทาํให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้า

สู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการรายเดิมก็ขยายตวัเพื่อรองรับโอกาสที่มากขึ้น ดังนัน้ เม่ือสถานการณ์ตลาดมีการตึงตัวจึงทําให้เกิดการ

แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และเริ่มมีการแข่งขันทางราคาออกมาให้เห็นมากขึ้น 

อย่างไรก็ด ีแม้การแข่งขันที่รุนแรงจะทําใหลู้กค้ามีทางเลือกมากขึ้น และบริษัทฯ มีแรงกดดันมากขึ้นในการกําหนดราคา แต่

ชื่อเสียงประสบการณ์และทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าคํานึงถึงในการเลือกใช้ผูบ้ริหารโครงการก่อสรา้ง หรือ

ผู้ออกแบบ ทําใหบ้ริษัทฯ ยังคงรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในด้านนี้ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ บริษทัฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นสร้างความ

แตกต่างทางคุณภาพในการบริการและเลือกหาลูกค้าที่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างในการบริการ รวมทั้งพัฒนาประสทิธิภาพในการทํางาน

ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ  และในประเภทงานที่กว้างออกไป รวมทั้งโอกาสในการขยายงานใน

ต่างประเทศซึ่งมีอัตราการทาํกําไรดกีว่า 
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1.2 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้หรือความไม่แน่นอนของรายได้ 

รายไดส้่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการให้บริการบริหารโครงการแก่เจ้าของงาน ซึ่งลักษณะของรายได้ดังกล่าวมีลักษณะเป็น

โครงการ นั่นหมายความว่า รายได้ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามข้อตกลงในแต่ละสัญญา เป็นผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของ

รายได้และความไม่แน่นอนของรายได้ที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าหรือปรมิาณงานเพิ่มลดในแต่ละสัญญาของโครงการ ความต่อเนื่องของงาน

ในอนาคต ซึ่งขึ้นกับสภาพตลาด 

บริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้โดยการตดิตามและประเมินผลอัตราการใช้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อใช้วางแผนทรัพยากรบคุคลและแผนการหางานของบริษทัฯ โดยมีเป้ารักษาอัตราการใชท้รัพยากรบุคคลของบริษทัฯ เพื่อให้ได้

ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายดา้นคุณภาพงานและการให้บริการลูกค้าเพ่ือสรา้งความแตกต่างทีช่ัดเจนของบรษิัทฯ จึงทําให้

ลูกค้าของบริษัทฯ กลับมาใช้บริการอกี รวมทั้งแนะนําลกูค้าให้กับรายอ่ืนๆ 

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ ่

ในอดีต กลุม่ลูกค้าของบริษัทฯ ค่อนข้างมีการกระจุกตัว แต่ในช่วงปทีี่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงในข้อนี้

ได้ดีขึ้น โดยมีการกระจายการรับงานในกลุม่ลูกค้าใหม่ๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดําเนินนโยบายดังกล่าวต่อไปโดยการพยายามรักษาสัดส่วนของ

ลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของจํานวนและประเภทของธุรกิจ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม หากมีปัจจัย

เปลี่ยนแปลงที่เป็นผลลบต่อลูกค้ากลุม่ใดกลุ่มหนึ่ง 

1.4 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได 

ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ที่บรษิัทฯ มองวา่มีผลกระทบตอ่ผลการดําเนนิของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย ปัจจัยทางการเมือง 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และภัยพบิัตธิรรมชาติ สําหรับปัจจัยเหลา่นี้ เป็นปัจจัยภายนอกที่มีโอกาสเกดิข้ึนได้ ดังนัน้ บรษิัทฯ จึงได้มีการวางแผน

รับมือโดยการจัดเตรยีมเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัทฯ ใหเ้พยีงพอ กระจายแหลง่ที่มาของรายไดท้ัง้ประเภทและภูมิภาคที่มีปัจจัยภายนอกตา่งๆ 

เหล่านี้ต่างกัน รวมทัง้ บรษิัทฯ ยังมีการตดิตามและปรับปรุงแผนงานอยูเ่สมอเพื่อใหป้รับตัวกับสถานการณด์ังกลา่วไดอ้ยา่งรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

2. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการและกลยุทธ ์

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร 

ธุรกิจหลักของบรษิัทฯ เป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่สําคัญทีสุ่ดขององค์กร ดังนัน้ การสร้างความ

ต่อเนื่องในการรักษาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการเลือกเฟ้นพนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงานเดิม และ

การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ  ขึ้นมารับช่วงต่องานจากผูบ้ริหารรุ่นเก่า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ สําหรบัความเสี่ยงจากการขาดแคลน

บุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการแข่งขันอย่าง

ยิ่งในการคัดเลือกเฟ้นหาบุคคลกรที่มีความรู้ความชํานาญการ บริษทัฯ จึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางดา้นนี ้โดยการกําหนดนโยบายการ

พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องตามสายอาชีพ และความต้องการทรัพยากรบุคคลทีเ่กิดขึน้จากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการ

วางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีการตดิตามต่อเนื่องทุกเดือน และผ่านแผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อเนื่อง รวมทัง้ บริษัทฯ ได้มีความ

พยายามในการเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า เพื่อเปน็ขวัญและกําลังใจในการทํางานและป้องกันการ

สูญเสียบุคคลากรที่สําคัญของบรษิัทฯ 

2.2 ความเสีย่งจากทีเ่กดิข้ึนจากผู้อื่นทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการปฏบัิติหน้าทีไ่ม่ถูกต้องจนก่อให้เกดิความเสยีหายต่อโครงการ 

ลักษณะการให้บรกิารของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับการดําเนินงานของคู่ค้า หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นในโครงการ 

ได้แก ่ผูร้ับเหมา ผูอ้อกแบบ รวมทั้งเจ้าของงาน ดังนัน้ การปฏิบัติหน้าที่ของคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ

บริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นความจําเป็นที่จะต้องวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านนี ้โดยมีการประเมินผูร้ับเหมาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทัง้ 

มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นในการรบังานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าที่อาจมีความเสี่ยงสูงก่อนเริ่มโครงการ และมีแผนป้องกันความเสี่ยง

ด้วยนโยบายการประเมินปัญหาล่วงหน้า และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเม่ือพบปัญหา เนื่องจากในลักษณะการทํางานที่โครงการนัน้ มีการ

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคู่คา้ต่างๆ อยู่แล้ว ดังนัน้ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จะสามารถทําได ้หากพบ
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ข้อผิดพลาด หรือปัจจัยความเสี่ยงบริษัทฯ จะมีการใหก้ารแนะนํา รวมทั้งออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังมีการทําแผนบริหารความเสี่ยงรายโครงการ เพื่อเป็นแผนบริหารความเสีย่งระดับโครงการอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง 

2.3 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรที่ปรึกษา 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกระบวนการในการคัดเลือกพนักงาน การอบรมและการดําเนนิธุรกิจทีเ่ป็นมาตรฐาน และมุ่งเน้นคุณภาพ 

ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจเกิดขึ้นได ้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษทัฯ จึงบริหารความ

เสี่ยงด้านนี้โดยการเน้นย้ําถึงกระบวนการทาํงานและขัน้ตอนในการทํางานที่ละเอียด ฝึกอบรมและประเมินพนกังานและโครงกรอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทาํประกันความรับผิดทางวิชาชพี (Professional Indemnity Insurance) ไว ้เพื่อเป็นการคุ้มครองค่าเสียหายที่บรษิัทฯ 

จะต้องรับผิดชอบจากความเสี่ยงดังกลา่ว 

2.4 ความเสี่ยงด้านการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น 

ในการขยายงานเพิ่มเติมจากขอบเขตงานหลักของบรษิัทฯ นัน้ บริษทัฯ ใช้นโยบายในการรว่มลงทุนกับบรษิัทอื่นที่มีความรู้

ความชํานาญในขอบเขตงานนั้นๆ เช่น ในการออกแบบสถาปัตยกรรม บรษิัทฯ มีการร่วมมือกับ บริษทั Swan & Maclaren LLP ที่สิงคโปร ์และ

ในแง่ของการลงทนุด้านซอฟต์แวร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์บริษทัฯ มกีารร่วมลงทุนกับ บริษัท บิลค ์เอเชีย จํากัด ดังนัน้ บรษิัทฯ จึงมีความ

เสี่ยงด้านการร่วมลงทุนดังกล่าว ทัง้น้ี บริษทัฯ ใชน้โยบายการลงทนุเป็นผูล้งทุนส่วนน้อย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตามความสาํเร็จของบริษทั 

ที่มีการร่วมทุนกับบริษัทอ่ืนทําใหบ้รษิัทฯ มีความเสี่ยงที่จํากัดและบริหารจัดการได ้

2.5 ความเสี่ยงจากการทุจริต 

ถึงแม้บริษัทฯ จะมคีวามเสี่ยงที่ไม่มากจากการทุจริต เนื่องจากรายรับและรายจ่ายของบรษัิทฯ จากการใหบ้รกิารซึ่งมีสัญญา

ที่ชัดเจนและมีการบันทึกรายการทุกเดือน แต่ทั้งนี้ บริษทัฯ ยังคงมีความเสีย่งจากการทุจรติอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทุจรติร่วมกับคูค้่าอื่น 

เช่น ผู้ออกแบบ ผูร้ับเหมา หรือคนของเจ้าของงาน ซึ่งแม้อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงในการดําเนนิธุรกิจ บริษทัฯ พยายามอย่างยิ่งที่

จะปิดความเสีย่งดา้นนี้ให้หมดไป เนือ่งจากเป็นคุณค่าหลักของบริษัทฯ และบรษิัทฯ ถือเปน็เรื่องสําคัญอย่างยิง่ ดังนัน้ นอกเหนือจากการใช้

ระบบเอกสารและระบบ IT ในการตดิตามข้อมูล ผู้บรหิารของบริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการเข้าพบลูกค้าหรือผูร้่วมงานเป็นระยะๆ เพื่อสอบถาม

ถึงประเด็นดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษทัฯ มีช่องทางให้สามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรงผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th 

เป็นช่องทางเพิ่มเตมิ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.1 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา 

แม้ในแตล่ะโครงการบรษิัทฯ จะสามารถประเมินรายได้ไดช้ัดเจนตามสัญญาที่ระบุไวกั้บลูกคา้ บรษิัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงในการ

ที่ไม่สามารถเก็บเงินไดต้ามสัญญา เช่น ลูกคา้ชําระคา่บรกิารลา่ชา้ งานเพิ่มลด หรือปัญหาอ่ืนๆ ที่อาจเกดิขึ้นในโครงการ ซึ่งอาจสง่ผลใหบ้รษิัทฯ 

ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา บรษิัทฯ มีแผนการบรหิารความเสี่ยงดา้นนี้โดยการเนน้การคัดกรองผู้ว่าจ้างก่อนการรับงาน ควบคู่

ไปกับการเนน้การใหบ้รกิารอยา่งมีประสทิธภิาพ เพื่อความสําเร็จและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยตรง 

3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

บริษัทฯ มีการนํากระแสเงินสดส่วนเกินไปลงทุนเพื่อเพิม่ผลตอบแทน ดังนัน้ บริษทัฯ จึงมีความเสี่ยงจากเงินลงทุนตามประเภท

ในการลงทุนดังกลา่ว สําหรับความเสี่ยงในด้านนี ้บริษทัฯ บริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีนโยบายการลงทนุทีมุ่่งเน้นการลงทุนในความเสี่ยงที่

ยอมรับได้เท่านัน้ ลักษณะของเงินลงทุนจะเปน็กระแสเงินสดส่วนเกินหลังจากมีการกันกระแสเงินสดที่จําเป็นสาํหรับการดาํเนินงานและลงทุน

ในธุรกิจหลักออก และมีการรายงานการลงทุนให้กรรมการบริหารทราบอยู่เป็นประจํา 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 บริษัทและ บริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้ 

รายการทรัพย์สิน ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

การใช้งานปัจจุบัน มูลค่าตามบัญชี 

(บาท) 

ภาระผูกพัน วงเงินจํานํา/ 

จํานอง (บาท) 

1. ที่ดิน 

1.1) โฉนดเลขที่ 122513 ตําบล

สวนหลวง อําเภอพระโขนง 

กรุงเทพฯ เน้ือที่ 0-1-44 ไร่ 

 

บริษัทเป็น

เจ้าของ 

 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ 

 

2,900,000 

 

จํานอง ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

 

25,000,000* 

1.2) โฉนดเลขที่ 16802, 16792 

ตําบลบ่อ อําเภอขลุง  

จังหวัดจันทบรุ ี 

เนือ้ที ่2-0-22 ไร,่ 1-3-19 ไร ่

บริษัทเป็น

เจ้าของ 

ที่ดินเปล่า  

(ซื้อมาเพื่อการลงทุน) 

460,000 - ไม่มี - - ไม่มี - 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

2.1) เลขที่ 381/6 (บนโฉนดเลขที่ 

122513) ตําบลสวนหลวง 

อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ  

เน้ือที่ 648 ตร.ม. 

 

บริษัทเป็น

เจ้าของ 

 

สํานักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ 

 

3,096,821 

 

จํานอง ธนาคาร 

กรุงเทพ จํากัด

(มหาชน) 

 

25,000,000* 

2.2) ห้องชุดเลขที่ 1444/43 ชั้นที่ 1 

อาคารชุดปาล์มฮิลล ์เลขที่ 8 

ถนนบายพาส ตําบลชะอํา 

อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบรุ ี

เน้ือที่ 262 ตร.ม. 

บริษัทเป็น

เจ้าของ 

เป็นสวสัดิการสําหรับ

ผู้บริหารและพนักงาน 

1 จํานอง ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด

(มหาชน) 

8,000,000 

3. เครื่องใช้สํานักงาน บริษัทเป็น

เจ้าของ 

ใช้ที่สาํนักงานและ

โครงการ 

2,251,510 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. เครื่องตกแต่งสํานักงาน บริษัทเป็น

เจ้าของ 

ใช้ที่สาํนักงานและ

โครงการ 

154,309 -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัทเป็น

เจ้าของ 

ใช้ที่สาํนักงานและ

โครงการ 

678,293 -ไม่มี- -ไม่มี- 

6. ยานพาหนะ บริษัทเป็น

เจ้าของ 

ใช้ที่สาํนักงานและ

โครงการ 

213,370 เช่าซื้อ -ไม่มี- 

รวม   9,754,304   

* วงเงินจํานอง จํานวน 25,000,000 บาท เป็นการจํานองที่ดินอาคารพรอ้มสิ่งปลูกสร้าง 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัและบรษิัทย่อย มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธเิท่ากับ 2,579,809 บาท โดยรายการดังกลา่วได้แก ่

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์โปรแกรมด้านบัญช ีโปรแกรมด้านงานบุคคล โปรแกรมด้านงานออกแบบ 
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4.2 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

 4.2.1 สัญญาให้เช่าอาคาร 

 บริษัทฯ ทําสัญญาให้เช่าพ้ืนที่อาคารชัน้ 2 และชัน้ 3 (บางส่วน) เพื่อเปน็สาํนักงานใหญ่แก่ PPSD PIC PPQ ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย

และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

สัญญาเช่าอาคารพื้นที่สํานักงาน 

ผู้ให้เช่า  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) 

ผู้เช่า  บริษัท พีพเีอส ดไีซน จํากัด 

ค่าเช่า  15,000 บาท ต่อเดือน 

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

สัญญาเช่าอาคารพื้นที่สํานักงาน 

ผู้ให้เช่า  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) 

ผู้เช่า  บริษัท พีพเีอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด 

ค่าเช่า  5,000 บาท ต่อเดือน 

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

สัญญาเช่าอาคารพื้นที่สํานักงาน 

ผู้ให้เช่า  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) 

ผู้เช่า  กิจการร่วมค้า พีพีคิว 

ค่าเช่า  2,000 บาท ต่อเดือน 

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 4.2.2 กรมธรรม์ 

คูส่ัญญา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม์ FA163047-14RBK 

ประเภทกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัต ิ สําหรบัที่อยู่อาศัย 

ทรัพย์สินเอาประกัน 1444/43 ชัน้ 1 อาคารชุดปาล์มฮิลล ์อาคาร 8 ถ. บายพาส ต.ชะอํา อ. ชะอํา จ. เพชรบุร ี

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที ่21 มีนาคม 2558 

วงเงินคุ้มครอง 3,888,900 บาท 

ผูร้ับผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 

คูส่ัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม์ 512-01111-20514 

ประเภทกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย 

ทรัพย์สินเอาประกัน อาคารสํานักงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน)  

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557  

วงเงินคุ้มครอง 1,200,000 บาท 

ผูร้ับผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาํนักงานธุรกิจคลองตัน 
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คูส่ัญญา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม์ 2556078, 2557003570, 2557003571 

ประเภทกรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา 

บุคคลเอาประกัน พนักงาน บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) บรษิัท พีพีเอส ดีไซน จาํกัด 

และ บรษิัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จาํกัด ตามลําดบั 

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558  

ผูร้ับผลประโยชน ์ พนักงาน บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) บรษิัท พีพีเอส ดีไซน จาํกัด 

และ บรษิัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จาํกัด ตามลําดบั 

 

คูส่ัญญา บริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด 

เลขที่กรมธรรม์ PLI 0000099 PI-00221 

ประเภทการประกันภัย การประกันความรบัผิดจากวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) 

ความคุ้มครอง/ความรับผิดชอบ งานออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บริหารจัดการโครงการ และรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 

วงเงินประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท 

ผูร้ับผลประโยชน ์ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) หรือ บริษัท พีพเีอส ดไีซน จํากัด  

 

4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท บริษัทร่วม 2 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 แห่ง โดยบริษทัฯ มีมูลค่าเงินลงทุน

ในบรษิัทย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมค้า โดยวิธรีาคาทุนรวม-สุทธิทั้งสิ้น 6,489,970 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.77 ของสินทรัพย์

รวมตามงบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ทุนชําระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วนการลงทนุ (%) มูลค่าเงินลงทุน 

(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 

Builk 5,000,000 10.00% 500,000 

PPQ-JV 3,300,000 80.00% 2,640,000 

รวม 9,943,690 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน – PPSD (3,453,720) 

รวมทั้งสิ้น 6,489,970 

ในป ี2557 บริษทัฯ ได้พิจารณาตั้งคา่เผื่อการด้อยค่าเงนิลงทุนในบรษิัท พีพีเอส ดีไซน จาํกัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี

เนื่องจากบริษทัดังกลา่ว มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแผนธรุกิจในการส่งต่องานบริการให้คําปรกึษาด้านการ

ออกแบบให้กับ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบของกลุ่มบริษัท โดยคาดว่าตั้งแตป่ี 2558 เป็นต้น

ไป บรษิัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด จะสามารถมีผลประกอบการเป็นกําไรสทุธ ิรวมถึงการพิจารณาเพิ่มทุนให้กับบริษัท พีพเีอส ดไีซน จํากัด  
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4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ พจิารณาขยายธุรกจิเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการรับงาน โดยลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธรุกิจที่รูจ้ักกันมา

นาน หรือบรษิัททีมี่ชื่อเสียง เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) สําหรับการเข้ารบังาน หรือเข้าร่วม

ประมูลงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ โดยบรษิัทฯ จะคาํนงึถึงความพร้อมของบุคลากรและทมีงาน อัตราการทาํกําไรต้องเปน็ไปตามนโยบายที่

กําหนดไว ้ควบคูไ่ปกับการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจทีน่่าเชื่อถือ ทั้งในเรื่องคุณภาพของงานก่อสร้าง ฐานะทางการเงิน ความ

น่าเชื่อถือของผู้บรหิาร เพื่อป้องกันความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้นจากโครงการที่ทําร่วมกันในอนาคต 

สําหรับนโยบายการลงทุนในบรษิัทยอ่ย บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงนิของ

บริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยที่มีศักยภาพที่จะเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น

สําคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ ตามขอบเขตอํานาจการ

อนุมัติที่กําหนดไว ้ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุม

ทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่สําคัญของบรษิัทย่อยดังกล่าว ใหส้อดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 

 ปัจจุบันบริษัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ สูงเกินกวา่ 5% ของส่วนผู้ถือหุน้ และ

ก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น 

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

สํานักงานใหญ่  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (PPS) 

สถานที่ตดิต่อ เลขที ่381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท ์ 0 2718 2785-9 

โทรสาร 0 2300 5545-6 

เว็บไซต ์ www.pps.co.th 

ลักษณะธรุกิจ ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา โดยรบัใหค้ําปรึกษาและบรหิารโครงการก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการ สําหรับ

งานก่อสร้างอาคาร และโครงการสาธารณูปโภคตา่งๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชํานาญ

เฉพาะด้านวิศวกรรม 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ชําระเต็มจํานวน แบ่งเป็นหุน้ละ 0.25 บาท จาํนวน 400,000,000 หุน้ 

ทะเบียนบรษิัทมหาชน 0107555000147 

 

บริษัทย่อย  

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด (PPSD) 

สถานที่ตดิต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสร ี7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท ์ 0 2718 2785-9 

โทรสาร 0 2300 5545-6 

เว็บไซต ์ www.pps.co.th/ppsd 

ลักษณะธรุกิจ ให้บริการการออกแบบโครงสร้างและงานระบบ 

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 100 บาท จํานวน 30,000 หุน้ 

 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จํากัด (PIC) 

สถานที่ตดิต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท ์ 0 2718 2785-9 

โทรสาร 0 2300 5545-6 

เว็บไซต ์ www.ppsic.co.th 

ลักษณะธรุกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการทําสื่อมีเดีย และสื่อโฆษณา 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จํานวน 100,000 หุน้ 
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บริษัทร่วมทุน  

บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด 

สถานที่ตดิต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท ์ 0 2300 5518 

โทรสาร 0 2300 5545-6 

เว็บไซต ์ www.pps.co.th 

ลักษณะธรุกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปตัยกรรม เพื่อรองรับงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และด้านตกแต่ง

ภายใน 

ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จํานวน 700,000 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 244,498 หุน้ หรือร้อยละ 35 

 

บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด (BUILK) 

สถานที่ตดิต่อ ชัน้ 6 อาคาร จ.ีพ.ีเฮ้าส ์71 ถนนทรัพย ์แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 

โทรศัพท ์ 0 2236 9799 

โทรสาร 0 2236 9798 

เว็บไซต ์ www.builk.com 

ลักษณะธรุกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จํานวน 500,000 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 50,000 หุน้ หรือร้อยละ 10 

 

กิจการร่วมค้า  

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ) 

สถานที่ตดิต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท ์ 0 2718 2785-9 

โทรสาร 0 2300 5545-6 

เว็บไซต ์ www.pps.co.th 

ลักษณะธรุกิจ รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทาํการศาลฎีกา ของสํานักงานศาลยุตธิรรม 

ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จํานวน 700,000 หุน้ 

ทุนกิจการร่วมค้า 3,300,000 บาท 

สัดส่วนการร่วมทนุ 2,640,000 บาท 
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

สถานที่ตดิต่อ ชัน้ 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

62 รัชดาภเิษก ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท ์ 0 2229 2000 

โทรสาร 0 2359 1259 

 

ผู้สอบบัญช ี

บริษัท สอบบัญชี ด ีไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

สถานที่ตดิต่อ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท ์ 0 2259 5300-2,  0 2332 5126-9 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมายเทพ 

สถานที่ตดิต่อ เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชัน้ 11 ห้อง1106-1108   

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์ 0-2278-1679-84 

โทรสาร 0-2271-2367, 0-2271-2587 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 บรษิัทฯ มีทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท มีทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ 100 ลา้นบาท แบง่เป็นหุ้นสามัญ จํานวน 400 ลา้นหุน้ มูลคา่ที่ตราไวหุ้น้

ละ 0.25 บาท  

 ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังตอ่ไปนี้ 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 นายพงศ์ธร  ธาราไชย  55,089,139 13.772 

2 นายประสงค ์ ธาราไชย  51,811,300 12.953 

3 นายธีรธร  ธาราไชย  50,033,839 12.508 

4 นายสัมพันธ ์ หงษจ์ินตกุล  36,500,000 9.125 

5 นางเรวด ี ธาราไชย  8,400,000 2.100 

6 นางกันยา  สิทธิ์สกุใส  7,778,200 1.945 

7 นายธัช  ธงภักดิ์  5,633,839 1.408 

8 นายสุรพล  ตังคะประเสริฐ  5,169,700 1.292 

9 นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ  4,862,839 1.216 

10 นายอาทิตย ์ หงษจ์ินตกุล  3,000,000 0.750 

11 นายวิชัย  บุญธนาพิบูลย ์ 1,866,400 0.467 

12 นางสาวกัลยารัตน ์ เครือวัลย ์ 1,700,000 0.425 

13 นางศิริวรรณ  ศิริวรลักษณ ์ 1,700,000 0.425 

14 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร ์จํากัด  1,665,600 0.416 

15 นางสาวอรพันธ ์ หงษ์จินตกุล  1,650,000 0.413 

16 ผู้ถือหุน้อื่น  163,139,144 40.780 

ยอดรวมทุนชําระแล้ว 400,000,000 100.000 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 399,300,000 99.825 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 700,000 0.175 

ข้อจํากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวตา่งชาตสิามารถถือครองหุน้ของบริษัทฯ รวมกันไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแลว้ โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาตมีิจํานวนรอ้ยละ 0.175 
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7.3 หลักทรัพย์อื่นๆ  

 - ไม่มี – 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2555-2557 

 บรษิัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่้ถือหุ้นในแต่ละป ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธ ิที่เหลือหลังจากหักสํารองตา่งๆ ทุก

ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกจิการของบรษิัทฯ อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วจะขึ้นกับกระแสเงนิสด 

แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย คํานงึถงึความจําเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอ่ืนๆ ในอนาคต และการจา่ยเงนิปันผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบ

ตอ่การดําเนนิงานปกตขิองบรษิัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ทัง้น้ี มตคิณะกรรมการของบรษิัทฯ ที่อนุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลจะตอ้งนําเสนอตอ่ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัต ิอนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลได้ หากเห็นควรวา่มีความเหมาะสมและไม่

กระทบตอ่การดําเนนิงานของบรษิัทฯ ทั้งนี้ จะตอ้งรายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อมูลการเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2555 ถึงปี 2557 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2557 

ปีที่นําเสนอ 
ปี 2556 

ปีที่ผ่านมา 
ปี 2555 

ปีที่ผ่านมา 
1. กําไรสุทธิ (ลา้นบาท) 16.27 22.46 16.45 

2. จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 400 400 400 

3. เงนิปันผลจา่ยอัตราตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.03 0.04 0.03 

4. รวมจํานวนเงนิปันผลจา่ยทั้งสิ้น (ลา้นบาท) 12 16 12 

5. สัดสว่นการจา่ยเงนิปันผล (ร้อยละ)/1 78.59 75.07 73 

 หมายเหตุ /1 : คํานวณจากเงนิปันผลจา่ย หารดว้ยกําไรสุทธ ิ(งบเฉพาะกจิการ) หลังหักเงนิสํารองตามกฎหมาย 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  

 ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบรษิัท (Board of Director)  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

3. คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)   

6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

7. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team) 

 

แผนผังโครงสร้างองค์กร 

ผู้อํานวยการโครงการผู้อํานวยการโครงการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักกํากับ
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผดิชอบต่อสังคม

กรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายโครงการ

ผู้อํานวยการโครงการผู้อํานวยการโครงการ ผู้อํานวยการฝ่ายงานออกแบบ

ผูอํ้านวยการฝ่ายธุรกิจใหม่

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
จัดการความรู้และฝึกอบรม

ผูอํ้านวยการฝา่ยบัญชี

ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน

ผูอํ้านวยการฝา่ยบุคคล
และพัฒนาบุคลากร

ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อ
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

 ในป ี2557 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เปน็ผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ลำดับ รายนาม  ตำแหน่ง  ประเภทกรรมการ  การดำรงตำแหน่ง  

(รับตําแหน่ง) 

1. นายประสงค ์ธาราไชย  ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย.56  

2. นายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย.56  

3. นายธัช ธงภักดิ์  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย.56  

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

9 เม.ย.57  

5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ  กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  2 มิ.ย.55  

6. นางวิภาว ีบุณยประสิทธิ ์ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  9 เม.ย.57  

7. นายคเชนทร ์เบญจกุล  กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  9 เม.ย.57  

 โดยมี นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท และดํารงตําแหนง่เลขานุการบรษิัท 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

  นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร  ธาราไชย และนายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล หรือ นายธัช  ธงภักดิ์ เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ

ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบรษิัทฯ 

 ข้อจํากัดอํานาจของกรรมการ  

  - ไม่มี - 

 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละข้อบังคับของบรษิัทฯ ตลอดจน ตามมตขิองที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แตใ่นเร่ืองที่

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการซือ้ขายสนิทรัพย์ที่สําคัญตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือ

ตามหนว่ยงานอ่ืนๆ กําหนด เป็นตน้ 

2. พจิารณาอนุมัตนิโยบายธุรกจิ เปา้หมาย แผนการดําเนนิงาน กลยุทธธ์ุรกจิ และงบประมาณประจําปี 

3. พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมาย

วา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับตําแหนง่กรรมการ ในกรณทีี่ตําแหนง่กรรมการ

วา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ 

4. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการบรหิาร พรอ้มทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการบรหิาร 

5. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งของตลาด

หลักทรัพยฯ์ และเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทตอ่ไป 

6. พจิารณากําหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอํานาจผูกพันบรษิัทฯ 

7.  แตง่ตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ดําเนนิกจิการของบรษิัทฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกลา่ว มี

อํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขอํานาจนัน้ๆ ได้ 
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8.  พจิารณาอนุมัติการทํารายการไดม้าหรือจําหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย ์เวน้แตร่ายการดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ในการพจิารณาอนุมัติดังกลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดหลักทรัพยฯ์ 

9.  พจิารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแตร่ายการดังกลา่วจะต้องไดรั้บอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพจิารณา

อนุมัติดังกลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพยฯ์ 

10. พิจารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่้ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทําเชน่นัน้ และรายงานการ

จา่ยเงนิปันผลดังกลา่ว ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจ

ชว่งที่ทําใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือผูร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิัท สามารถอนุมัตริายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 

(ตามที่นยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สําหรับทัง้บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ในป ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

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

2.  นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร  

3.  นายคเชนทร ์ เบญจกุล  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร  

หมายเหตุ  1. นางวิภาวี บุณยประสทิธิ์  เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรูป้ระสบการณ์ดา้นบัญชแีละการเงนิ  

  2. นายคเชนทร์ เบญจกุล  เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารที่สําเร็จการศกึษาดา้นวศิวกรรมศาสตร ์จึงมีประสบการณ์การ

ทํางานที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิของบรษิัทฯ  

  3. นายอนุพันธ ์วนานุกูล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 ในป ี2557 คณะกรรมการบริหาร ทัง้หมด 9 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายประสงค ์ธาราไชย  ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล  รองประธานกรรมการบริหาร  

3. นายธัช ธงภักดิ์  กรรมการบริหาร  

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการบริหาร  

5. นายสมชาย วงศ์สว่างรัศม ี กรรมการบริหาร  

6. นายนพรัตน ์นรินทร ์ กรรมการบริหาร  

7. นายธีรธร ธาราไชย  กรรมการบริหาร  

8. นานวันชัย เรืองทรพัย์เอนก  กรรมการบริหาร  

9. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ  กรรมการบริหาร 

 โดยม ีนางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

 ในป ี2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายวันชัย วชิรวัฒนะธํารง  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

2. นายประวตั ิกิติพงศ์ไพโรจน ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

3. นายกมล วิริยโชค  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee) 

ในป ี2557 คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม ประกอบดว้ยบุคคล ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายพงศ์ธร  ธาราไชย  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สังคม  

2. นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรต ิ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

4. นายณรงค์ศักดิ ์ กุญชรทรัพย ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. นางวณิชธนันท ์ วจิักขณ์สังสิทธิ ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

ในป ี2557 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1.  นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2.  นายคเชนทร ์ เบญจกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3.  นางวรภรณ ์ ชาวนา  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

หมายเหตุ 1. ลําดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอสิระ  

  2. นางวรภรณ์ ชาวนา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ (จํานวนคร้ัง)  

(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2557) 

รายชื่อ 

คณะกรรมการ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

1. นายประสงค ์ ธาราไชย 4/4   12/12  

2. นายสัมพันธ ์ หงษจ์ินตกุล 4/4   12/12  

3. นายธัช  ธงภักดิ์ 4/4   12/12  

4. นายพงศ์ธร  ธาราไชย 4/4   11/12  

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

6. นางวิภาวี  บณุยประสิทธิ ์ 4/4 4/4 2/2   

7. นายคเชนทร์  เบญจกุล 4/4 4/4 2/2   

8. นายธีรธร  ธาราไชย    11/12  

9. นายสมชาย  วงศส์ว่างรัศมี    10/12  

10. นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก    1/6  

11. นายนพรัตน ์ นรินทร ์    10/12  

12. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ    5/6  

13. นายวันชัย  วชริวฒันะธํารง     5/5 

14. นายประวตั ิ กิติพงศ์ไพโรจน ์     3/5 

15. นายกมล  วิริยโชต ิ     4/5 

16. นางวรภรณ ์ ชาวนา   2/2   

 หมายเหตุ 1.  นายวรเดช เปี่ยมสวุรรณ  หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับเข้าเป็น
กรรมการบริหารอกีวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

   2. นายวันชัย เรืองทรพัย์เอนก  หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับเข้าเป็น
กรรมการบริหารอกีวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 
ไม่มีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหวา่งปี 2557 

8.2 คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team) 

ในป ี2557 คณะผู้บรหิารตามนยิามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.)  
มีจํานวน 6 ท่าน ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการผูจ้ัดการ 

2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองกรรมการผูจ้ัดการ 

3. นายสมชาย  วงศส์ว่างรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 

4. นายนพรัตน ์ นรินทร ์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาธรุกิจ 

5. นายธีรธร  ธาราไชย ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 

6. นางวรภรณ ์ ชาวนา ผูอํ้านวยการฝ่ายบัญช ี
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 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. มีอํานาจควบคุมการบรหิารงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบรหิารกําหนดไว ้และ

รายงานผลการดําเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ 

2. พจิารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปทีี่ฝา่ยบรหิารจัดทําเพ่ือนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารพจิารณาอนุมัต ิรวมทัง้ควบคุมการ

ใชจ้า่ยงบประมาณประจําปขีองแตล่ะหนว่ยงาน 

3. พจิารณาประเมินการดําเนนิงานของบรษิัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือปอ้งกันความเสี่ยงจากปัจจัยตา่งๆ ไม่ว่าจากภายใน หรือภายนอก

บรษิัทฯ 

4. มีอํานาจสั่งการ ออกระเบยีบ ประกาศ บันทกึ เพ่ือให้การปฏิบัตงิานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

บรหิาร หรือเพ่ือผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นสําคัญ 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัตกิารจัดซื้อ และใชจ้า่ยเงนิในเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนนิงานตามปกตขิองบรษิัทฯ และคา่ใชจ้า่ยในการ

ดําเนนิงาน คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร และรายจา่ยลงทุนใหเ้ป็นตามงบประมาณที่ไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบรหิาร 

ภายใตว้งเงนิที่กําหนดไวต้ามตารางอํานาจอนุมัติทั่วไปที่ไดป้ระกาศไว ้(ตารางอํานาจอนุมัติทั่วไป ฉบับแกไ้ขล่าสุด มีผลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที่  

7 พฤศจิกายน 2555) 

6. พจิารณาการนําสทิธแิละทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปกอ่ภาระผูกพันใดกับบุคคล บรษิัท หา้งร้าน หรือสถาบันการเงนิ เพ่ือนําเสนอคณะ

กรรมการบรหิารอนุมัต ิ

7. พจิารณาผลกําไรและขาดทนุของบรษิทัฯ การเสนอจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลหรือเงนิปันผลประจําป ีเพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทั อนุมัต ิ

8. ดําเนนิการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนนิงานของบรษิัทฯ ตามการใหอํ้านาจจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งอยูภ่ายใตน้โยบาย

คณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ัดการจะอยูภ่ายใตก้ารบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการบรหิาร และใหก้รรมการผูจ้ัดการปฏิบัตติาม

แนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบรหิารกําหนดไว้ 

อนึ่ง กรรมการผูจ้ัดการไม่มีอํานาจในการดําเนนิการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการหรือเร่ืองที่กรรมการผูจ้ัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอ่ืนใดที่จะทําขึ้นกับบรษิัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไดต้ามที่จําเป็นหรือเห็นสมควร 

8.3  เลขานุการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ นายวรเดช  เปีย่มสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ และไดผ้า่นการฝกึอบรมจากสมาคม

สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบรษิัท (หลักสูตร Company Secretary 

Program Class 42 / 2011) โดยไดร้ับแตง่ตัง้เป็นเลขานุการบรษิัทตัง้แตป่ ี2555 เพ่ือทําหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในมาตรา 89/15 แหง่

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1.  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ทะเบยีนกรรมการ 

(2)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปขีองบรษิัท 

(3)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2.  เก็บรักษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และสง่สําเนารายงานดังกลา่วใหป้ระธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตว่ันที่บรษิัทไดร้ับรายงาน 
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3.  จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังตอ่ไปนี้ รวมทัง้ดูแลใหมี้การเก็บรักษาเอกสารหรือ
หลักฐานดังกลา่วให้ถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดใ้นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าหา้ปนีับแตว่ันที่มีการจัดทําเอกสาร หรือข้อมูลดังกลา่ว 
  การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างตน้ ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาดว้ยระบบคอมพิวเตอรห์รือระบบอ่ืนใดที่สามารถ
เรยีกดูไดโ้ดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้ความ 

(1)  การใหข้อ้มูลประกอบการขอมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(2)  งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษิัท หรือรายงานอ่ืนใดที่ตอ้งเปดิเผยตามมาตรา 56 

มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
(3)  ความเห็นของบรษิัทเม่ือมีผูท้ําคําเสนอซ้ือหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป 
(4)  การใหข้อ้มูลหรือรายงานอ่ืนใดเกี่ยวกับกจิการที่บรษิัทจัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพรต่อ่ผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

4.  ดําเนนิการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดตอ่ไป 

5.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยส์ุจรติ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบรษิัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทําการใดอันเป็นการขัด หรือแยง้กับประโยชนข์อง
บรษิัทอย่างมีนัยสําคัญ 

6.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผดิชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวญิญูชนผูป้ระกอบธุรกจิเช่นนัน้จะพงึกระทําภายใตส้ถานการณอ์ยา่ง
เดยีวกัน โดย 

(1)  การตัดสนิใจไดก้ระทําไปดว้ยความเช่ือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นไปเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบรษิัทเป็นสําคัญ 
(2)  การตัดสนิใจไดก้ระทําบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ 
(3)  การตัดสนิใจไดก้ระทําไปโดยตนไม่มีสว่นไดเ้สยี ไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองที่ตัดสนิใจนัน้ 

 ในกรณทีี่เลขานุการบรษิัทพน้จากตําแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานุการบรษิัทคนใหม่ภายในเกา้สิบวัน
นับแตว่ันที่เลขานุการบรษิัทคนเดมิพน้จากตําแหนง่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ระหว่างปี 2555 ถึง 2557  

นโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ (กรรมการบรษิัท กรรมการอสิระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ไดกํ้าหนดไวอ้ยา่ง
ชัดเจนโปรง่ใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดับเดยีวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้งการไวไ้ด้ และ
ไดข้ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแลว้ กรรมการที่ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะ

ไดร้ับคา่ตอบแทนเพิ่มตามปรมิาณงานที่เพิ่มขึ้น 

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2557 ไดอ้นุมัติกําหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท
ในวงเงนิไม่เกนิ 2.00 ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

(1) เบ้ียประชุม 

ตําแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 

รองประธานกรรมการบริษัท 13,000 บาท 

กรรมการบริษัท 10,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท 
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(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส)  

   ขึ้นอยูกั่บผลการดําเนนิงานของบรษิัทฯ แตท่ั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิก่อนหักภาษี และใหป้ระธานกรรมการ

เป็นผูจ้ัดสรรคา่ตอบแทนพเิศษนี้แก่กรรมการแตล่ะทา่นตามความเหมาะสม 

 สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2557 
 (หน่วย : บาท) 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

เบี้ยประชุมป ีพ.ศ. 2557 
ค่าตอบแทน

พิเศษ  

(เงินโบนัส) 

ปี 2557 

รวม คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

1.  นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ, 

ประธานกรรมการบริหาร 

60,000 - - 40,000 100,000 

2.  นายสัมพันธ ์หงษ์จินตกุล กรรมการ, 

รองประธานกรรมการบริหาร 

40,000 - - 40,000 80,000 

3.  นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการ, 

กรรมการบริหาร, 

กรรมการผูจ้ัดการ 

40,000 - - 40,000 80,000 

4.  นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ,  

กรรมการบริหาร, 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

และความรับผดิชอบต่อสังคม, 

รองกรรมการผูจ้ัดการ 

40,000 - - 40,000 80,000 

5.  พล.ต.ท.น.พ นกูุล  

เจียมอนุกูลกิจ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการอิสระ 

40,000 60,000  100,000 200,000 

6.  นางวิภาวี บุณยประสทิธิ ์ กรรมการ,  

กรรมการตรวจสอบ,  

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน, 

กรรมการธรรมาภบิาลและ

ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

40,000 40,000 20,000 70,000 170,000 

7.  นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการ, 

กรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

40,000 40,000 20,000 70,000 170,000 

รวม 300,000 140,000 40,000 400,000 880,000 
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 สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในป ี2555-2557  

รายชื่อคณะกรรมการ ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 

กรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

1.  นายประสงค ์ ธาราไชย 146,250 - 175,000 - - 100,000 - - 

2.  นายสัมพันธ ์ หงษ์จินตกุล 100,500 - 120,000 - - 80,000 - - 

3.  นายอาทิตย ์ หงษ์จินตกุล 97,500 - 10,000 - - - - - 

4.  นายธชั  ธงภักดิ์ - - 110,000 - - 80,000 - - 

5.  นายพงศ์ธร  ธาราไชย 97,500 - 120,000 - - 80,000 - - 

6.  พล.ต.ท.น.พ นุกูล 

เจียมอนุกูลกิจ 

116,250 60,000 150,000 60,000 - 140,000 60,000 - 

7.  นางวิภาวี  บุณยประสทิธิ ์ 97,500 40,000 120,000 40,000 20,000 110,000 40,000 20,000 

8.  นายคเชนทร ์ เบญจกุล 97,500 40,000 110,000 40,000 20,000 110,000 40,000 20,000 

รวม 753,000 140,000 915,000 140,000 40,000 700,000 140,000 40,000 

รวม (กรรมการทุกชุด) 893,000 1,095,000 880,000 

 1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  นโยบายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารไดกํ้าหนดไวอ้ยา่งชัดเจนและโปรง่ใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดับเดยีวกับอุตสาหกรรมและสูง

เพยีงพอที่จะดูแลรักษาผูบ้รหิารที่มีคุณสมบัติที่ตอ้งการไวไ้ด ้

  บรษิัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารในรูปเงนิเดือน ค่าที่ปรกึษา โบนัส และสวัสดกิารตา่งๆ อาท ิเบี้ยเลี้ยง เงนิกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ และคา่โทรศัพท์ เป็นตน้ สําหรับวศิวกรอาวุโสที่เขา้ไปทําหนา้ที่เป็นที่ปรกึษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผูอํ้านวยการโครงการ จะไดร้ับ

คา่ตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราคา่บรกิารวชิาชพี (ในตําแหนง่ที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจา้งงานกับลกูคา้เจา้ของโครงการ/1  

หมายเหตุ คา่ตอบแทนผูบ้รหิารที่นําเสนอประกอบดว้ยคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารตามนยิามของ ก.ล.ต. จํานวน 6 ท่าน และรวม

คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรหิาร 1 ท่าน และรองประธานกรรมการบรหิาร 1 ท่าน รวม 8 ท่าน 

  /1 : อัตราคา่ตอบแทนดังกลา่ว ถูกกําหนดมาตั้งแต่เริ่มก่อตัง้บรษิัทฯ และถือปฏิบัติในอัตราเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ 

หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคา่ตอบแทนดังกลา่ว บริษัทฯ จะตอ้งนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณา

ใหค้วามเห็น และนําเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงคา่ตอบแทนดังกลา่วตอ่ไป (ตาม

มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 3/2555 เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2555) 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ  

(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการบริษัท) 

6 32.08 8 30.96 8 30.28 

รวม 6 32.08 8 30.96 8 30.28 
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2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ 

 - ไม่มี – 

8.5 บุคลากร  

จํานวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในป ี2555-2557 และ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิัทฯ มีจํานวนบุคลากรตําแหนง่ตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้ 

ตําแหน่ง 

จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2557 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ผูอํ้านวยการโครงการ 12 11 13 

ผูจ้ัดการโครงการ 31 33 30 

วิศวกรโยธา 54 53 39 

วิศวกรเครื่องกล 27 26 22 

วิศวกรไฟฟ้า 33 32 28 

สถาปนิก 8 11 11 

ช่างเทคนิค 55 61 47 

บัญชีและการเงิน 9 8 9 

ฝ่ายสํานักงานเลขานุการและธุรการ 30 47 49 

แม่บ้านและพนักงานขับรถ 7 7 8 

รวม 266 289 256 

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร 

บรษิัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนบุคลากรในรูปเงนิเดือน โบนัส และสวัสดกิารตา่งๆ อาท ิเบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นตน้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการผลตอบแทน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 173.51 179.31 173.65 

รวม 173.51 179.31 173.65 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

บรษิัทฯ ไม่มีข้อพิพาทดา้นแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา 

ในป ี2557 บริษทัฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งดา้นการสร้างมาตรฐานการดําเนนิงานและความต่างในการดําเนิน

ธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพ ของบคุลากรที่เป็นหัวใจสําคัญในการประกอบธุรกิจ  

ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความต่างนัน้ บริษทัฯ ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยกุต์ใช้ในการแบ่งปนั ข้อมูล

ระหว่างไซต์งานก่อสร้างกับสํานักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถร่วมแบ่งปนัข้อมูลที่มีประโยชน ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานใหด้ียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถงึการพัฒนาโปรแกรม Project 

LIVE เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของการบริหารข้อมูลภายในองค์กรเอง 

บริษัทฯ ไดน้ําโปรแกรม Prosoft มาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดําเนินงานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสามารถเก็บ
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ข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการมาทํางาน สถิตกิารลา สวสัดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับประวัติการอบรมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร และงบประมาณของโครงการได ้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยําในการเก็บรักษาและการเรียกใชข้้อมูลอย่างมี

ประสทิธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร 

ในขณะเดยีวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่

เกษียณอาย ุโดยมกีารจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาท ิโครงการ PPS Future Leaders เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีด

ความสามารถ ของบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้ขึ้นมาเปน็ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวัลจูงใจในการ

สอบเลื่อน ระดับภาคีเป็นสามัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรสําหรับการขยายธุรกิจไปสูก่ารรับงานภาครัฐที่มากขึ้นใน

อนาคต อันใกล ้รวมถึง บริษทัฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานขององค์กร โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 

หลักสูตร อบรมภายในองค์กร และหลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน 

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร  

จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง การบริหารโครงการ และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างเป็นหลัก โดยมี

บุคลากรขององค์กรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญตามสายงานต่างๆ มาเปน็ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาความรูขั้้นพ้ืนฐานใน

การยกระดับมาตรฐานในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทดัเทยีมกับคู่แข่งและเตรยีมความพร้อมขององค์กรในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรม ดังต่อไปนี้  

• หลักสูตร Basic Training “การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมและถ่ายทอด ความรู้ที่สําคัญและจําเปน็ในการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ระยะ Pre-

Construction, During-Construction และ Post-Construction โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในสายงานนี ้รับหนา้ที่เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ที่

ถูกต้องและเหมาะสมให ้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

• หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง (Construction Contract Management)”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างพื้นฐานความ เข้าใจด้านการบรหิารสัญญาก่อสรา้ง ทั้งสัญญาไทยและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาตามมาตรฐานสากล สญัญาควบคุมงาน และการบริหารสัญญาทีเ่ชื่อมโยงกับประกันภัย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้อง 

และกรณีเรื่องข้อพิพาทต่างๆ  

• หลักสูตร “ก้าวสูต่ําแหน่งผู้จัดการโครงการ”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรภายในบรษิัทฯ เพื่อขึ้นมาเป็นผู้บริหาร

รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะฝกึอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารโครงการ (Strategic Project 

Management) การบริหารและจัดทําเอกสารที่ใช้ในหนว่ยงานก่อสร้าง การวางแผน และตดิตามงานก่อสร้างโดยใช ้Microsoft Project การ

บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ ่(Mega Project) เป็นต้น  

• หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ  เกีย่วกับเทคนคิการควบคุมงานก่อสร้าง และงานติดตั้งระบบประกอบอาคารจาก

ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้ารว่มอบรมสามารถนําความรู้กลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาผลงานให้มีคณุภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปดิโอกาส

ให้มีการแลกเปลีย่นประสบการณท์ี่เป็นประโยชนร์ะหวา่งไซต์งานอีกด้วย  

• หลักสูตร “ธุรการโครงการ”  

มีวัตถุประสงคเ์พ่ือฝกึอบรมและเพิ่มพูนทักษะการทํางานสําหรับเลขานุการประจําโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งหลักสูตรอบรมจะ

ประกอบไปดว้ยบทบาท หนา้ที่ ความรับผดิชอบ และระบบ ISO, การใช ้Microsoft Word, การใช ้Microsoft Excel, การใช ้Microsoft Power Point  

• หลักสูตรพิเศษอื่นๆ  

เป็นหลักสตูรอบรมทั่วไปทีบ่ริษทัฯ เล็งเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของบริษัทฯ เองและบุคลากรของ

บริษัทฯ และมุ่งหวังเพื่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรในแง่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี

หลักสูตรต่างๆ เช่น  
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- หลักสูตร “English for AEC (Basic Level)”  

- หลักสูตร “ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)”  

- หลักสูตร “Present การพูด การเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพ”  

- หลักสูตร “Competency and Performance Management”  

- หลักสูตร “Creative Thinking / Problem Solving”  

หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร  

จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้เฉพาะทางใหบุ้คลากรในฝ่ายงานสนับสนนุโครงการ เชน่ ฝา่ยบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคลและ

พัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรมต่างๆ อาท ิ 

ฝ่ายการเงิน  

• หลักสูตรการทํางบกระแสเงินสด Cash Flow (Work Shop)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักการแนวคิดและวธิีการในการจัดทําและวิเคราะห์งบ

กระแสเงินสด การตีความและนําผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์งบกระแส เงินสดไปใช้ในการบริหารการเงนิให้เกิดประสทิธภิาพ และมุ่งพัฒนา

ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญช ี

• หลักสูตรเจาะงบกระทบภาษี ประเด็นการตรวจสอบและการขจัดข้อโต้แย้งกับสรรพากร  

ฝ่ายบัญช ี 

• หลักสูตรการสัมมนาพิจารณาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 ฉบับ Pack 5 (TFRS10, TFRS11, TFRS12, 

TAS27, TAS28) และ TFRS13 โดยสภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัต ิและรับฟัง 

รวบรวมประเด็นปญัหาเกี่ยวกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการ เงินมาถือปฏิบัต ิ 

• หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการบัญช ีการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการตีความ

มาตรฐาน การบัญช ี(SIC) รวม 13 ฉบับ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่ง

ถูกต้องตามระเบียบข้างต้น รวมถึงการเรียนรูเ้กี่ยวกับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

• หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสําหรับ Modern Professional Accountants โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบวชิาชพีบัญชีไดร้ับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

• หลักสูตรเรียนรู้ภาษ ีก้าวหน้าสู่ AEC อย่างม่ันใจ โดยกรมสรรพากร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับขอ้กําหนดดา้นภาษตีา่งๆ เม่ือประเทศเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

• หลักสูตรเคล็ด (ไม่ลับ) การจัดทําบัญชีเพื่อออกงบการเงิน พร้อมการตรวจสอบสุขภาพองค์กรด้วยงบการเงิน  

มีวัตถุประสงคเ์พ่ือยกระดบัความรูท้างการบัญชใีห้มีศักยภาพที่จะสามารถดํารงการทาํงานทางดา้นบัญชีให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  

ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร  

• หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัต ิ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล อัพเดทข้อมูลทางดา้นกฎหมายที่

เกี่ยวกับงานในฝ่ายบุคคล  
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• หลักสูตรเทคนิควิเคราะห์อัตรากําลังเพื่อวางแผนกําลังคน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลัง มีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากําลัง

และสามารถนําความรู้ไปปรบัใชใ้นองค์กรได ้ 

• หลักสูตร IDP เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงประโยชน์และขั้นตอนของการ

จัดทํา IDP  
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9.  การกํากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) “บรษิัทฯ” มีความมุ่งม่ันที่จะยดึแนวปฏิบัตขิองตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย “ตลท.” 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์“ก.ล.ต.” เพ่ือยกระดับการดูแลกจิการไปสูร่ะดับสากล เพ่ือใหเ้กิดประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลในการบรหิารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแกผู้่ถือหุ้น ผูล้งทุนและผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝา่ย และสามารถบรหิารงานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ โดยกําหนดการกํากับดูแลกจิการที่ดีไว ้ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 บรษิัทฯ ใหค้วามสําคัญและเคารพสทิธแิละความเทา่เทยีมกันของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม ตามที่กําหนดไวใ้นขอ้บังคับ

ของบรษิัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นไดร้ับโดยเทา่เทยีมกันประกอบดว้ย สทิธใินการเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้น สทิธใินการ

มอบฉันทะใหผู้อื้่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน สทิธใินการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สทิธใินการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ 

สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทน

ผูส้อบบัญช ีสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบรษิัทฯ สทิธใินการรับเงนิปันผล สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและซักถามในที่

ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะไดร้ับสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทันเวลา 

 นอกจากนัน้บรษิัทฯ ยังไดดู้แลใหมี้การถือปฏิบัตติามนโยบายดังกลา่ว ตลอดจนหลักเกณฑท์ี่กฎหมายกําหนด และมีนโยบายในการอํานวย

ความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้้ถือหุ้นทุกรายเขา้รว่มประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงไดอ้ยา่งเต็มที่ 

 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมการบริษัท จะจัดใหมี้การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปบีัญชขีองบรษิัทฯ สําหรับการ

ประชุมคราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรยีกประชุมเม่ือเห็นสมควรหรือเม่ือมีผูถื้อหุน้เขา้ช่ือกันทําหนังสือรอ้งขอ

ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกําหนด ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดและเหตุผลตาม

สมควร โดยระบุให้ชัดเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัต ิหรือเพื่อพจิารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกลา่ว และจัดส่งใหผู้้ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบ พรอ้มกับแนบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมารว่มประชุมไดด้้วยตนเอง โดย

จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และทําการโฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 

วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามขอ้บังคับของบรษิัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกํ้าหนดเปา้หมายในการจัดสง่หนังสือเชญิ

ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณล์ว่งหนา้ ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทัง้นําเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหนา้ไม่น้อยกวา่ 30 วัน คณะกรรมการมี

นโยบายในการอํานวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเขา้รว่มประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนใหค้วามสําคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดย

มอบอํานาจใหฝ้า่ยจัดการ และนายทะเบยีนหุน้ ของบริษัทฯ ดําเนนิการจัดเตรยีมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดสง่จดหมายนัดประชุม จัดเตรยีม

สถานที่ ที่สามารถเดนิทางไปได ้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม การใหข้า่วสารการประชุม การใหค้วามสะดวกในการประชุม รวมถึงการ

จัดเตรยีมข้อมูลที่เปดิเผยเพยีงพอเพ่ือประกอบการตัดสนิใจของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสม และ

สง่เสรมิใหผู้้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตัง้คําถามอยา่งเทา่เทยีมกันตอ่ที่ประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม และคณะกรรมการจะไม่

เพิ่มวาระอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุไวล้ว่งหนา้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประธานคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ รวมทัง้

ตัวแทนจากผูส้อบบัญชคีวรเขา้ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม 

  กอ่นเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ ได้ถือปฏิบัติใหมี้การแถลงแก่ผู้ถือหุ้นใหท้ราบถงึสทิธติามข้อบังคับของบริษัทฯ การดําเนนิการ

ประชุม วธิกีารใชส้ิทธลิงคะแนน และสทิธใินการแสดงความเห็นรวมทัง้การตัง้คําถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม 

  หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จะแจง้มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อ ตลท. ทันทกีอ่นตลท. เปดิทําการซ้ือขายหลักทรัพยร์อบถัดไป 

และบรษิัทฯ จะมีการบันทกึการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถว้น รวมถงึรายละเอยีดกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม การ
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แจง้คะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคดิเห็นที่สําคัญ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได้ โดยแจง้รายงานการประชุมไปยังตลท. 

ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถื้อหุน้ และจัดสง่รายงานประจําปพีรอ้มกับสําเนางบดุลและบัญชกํีาไรขาดทุนที่ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบและที่

ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกําไร และการแบง่เงินปันผล ไปยัง

นายทะเบยีนบรษิัทมหาชนจํากัด สําหรับงบดุลนัน้บรษิัทฯ จะโฆษณาใหป้ระชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับ

แตวั่นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

  นอกจากนี้ บรษิัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมสามัญหรือวสิามัญผูถื้อหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปดิเผยไวใ้นเว็บไซตข์อง

บรษิัทฯ 

 1.2 ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหนา้ที่ในการดูแลใหผู้บ้รหิารและพนักงาน ทํางานดว้ยความซ่ือสัตยส์ุจรติ มีความสํานึกในหน้าที่ด้วย

ความรับผดิชอบตอ่ผลของการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสนิใจวา่การดําเนนิการใด ๆ กระทําดว้ยความ

เป็นธรรม และคํานงึถงึผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทัง้รายใหญแ่ละรายยอ่ย 

  นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่วา่จะดว้ยการแสดงความเห็น ใหข้้อเสนอแนะ 

และออกเสยีงลงมตริว่มตัดสนิใจในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตา่งๆ รวมทัง้การเลือกตัง้คณะกรรมการบรษิัท และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

การจัดสรรกําไร และการจา่ยเงนิปันผล รวมถงึการแต่งตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชใีนที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบรษิัทฯ ตอ้งเปดิเผย

ข้อมูลขา่วสารตามความเป็นจรงิ ถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษัท

ตอ้งเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพจิารณาอนุมัติเป็นประจําทุกป ีและตอ้งนําเสนอนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิัทเพ่ือประกอบการ

พจิารณาของผูถื้อหุ้นด้วย 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

 บรษิัทฯ ใหค้วามสําคัญกับสทิธขิองผู้ถือหุน้ทุกทา่นอยา่งเทา่เทยีม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

 2.1 หนังสอืมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

  บรษิัทฯ จะจัดสง่หนังสือมอบฉันทะ โดยมีการเสนอรายช่ือกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผูร้ับ

มอบฉันทะ ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ แทน ในกรณทีี่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยตนเอง

ได ้เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทศิทางการลงมตใินแตล่ะวาระไดเ้อง 

 2.2 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

  กรณทีี่ผู้ถือหุ้นรายใดแจง้ความประสงคม์ายังบรษิัทฯ เพื่อขอเสนอใหเ้พิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุน้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งลว่งหนา้ภายใน

ช่วงเวลาที่บรษิัทฯ กําหนด และทางคณะกรรมการบรษิัท ไดพ้จิารณาแลว้และมีความเห็นวา่วาระดังกลา่วเป็นประโยชนต์อ่บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น 

ทางบรษิัทฯมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกในการนําเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

  เร่ืองที่จะไม่บรรจุในระเบยีบวาระการประชุม 

1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบยีบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานที่กํากับดูแลบรษิัทฯ หรือไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ 

2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออํานาจที่บรษิัทฯ จะดําเนนิการได้ 

3) เร่ืองที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

4) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาใน รอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และไดร้ับมตสินับสนุนดว้ยเสยีงที่น้อย

กวา่รอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดโดยที่ข้อเท็จจรงิในเรื่องนัน้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยา่งมีนัยสําคัญ 

5) เร่ืองที่เป็นอํานาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการ เวน้แตเ่ป็นกรณีที่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งมีนัยสําคัญตอ่ผู้ถือ

หุน้โดยรวม 
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6) เร่ืองที่บรษิัทฯ ไดด้าํเนนิการแลว้ 

7) เร่ืองที่ซ้ํากับเร่ืองที่ไดเ้สนอมาก่อนแล้ว 

8) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสารหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หรือไม่สามารถติดต่อได ้

  เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชญิประชุมผูถื้อหุน้ประจําปี พรอ้ม

ความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะแจง้ใหผู้้ถือหุ้นทราบพรอ้มชี้แจงเหตุผลผา่น 

Website ของบรษิัทฯ 

 2.3 การเสนอช่ือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

  กรณทีี่ผู้ถือหุ้นรายใดแจง้ความประสงคม์ายังบรษิัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบรษัิท โดยไดแ้จง้ความ

ประสงคผ์า่นมายังบรษิัทฯ พรอ้มจัดส่งข้อมูลประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยนิยอมของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือ

มาอยา่งครบถ้วน ลว่งหนา้และอยูภ่ายในชว่งเวลาที่บรษิัทฯ กําหนด  บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกลา่วเขา้ดํารงตําแหนง่แทนกรรมการ

ที่ครบกําหนดออกตามวาระในแตล่ะป ีเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมตติอ่ไป  

  บุคคลที่ไดร้ับเสนอช่ือเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มดังนี้ 

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และการ

กํากับดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัทฯ 

2) มีภาวะผูน้ํา วิสัยทัศนก์ว้างไกล มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีประวัตกิารทํางานที่ด ี

3) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกจิการของบริษัทฯ และสามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพอ 

4) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกจิการหรือเข้ารว่มในกิจการอันมีสภาพอยา่งเดยีวกัน และเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบรษิัทฯ ไม่

วา่จะทําเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอื้่น 

 2.4 การใช้ข้อมูลภายใน 

1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลการใชข้้อมูลภายใน โดยกําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้

เกดิกรณกีรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิัทฯ ทําการซ้ือขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ใหเ้ป็นไปตาม

ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลท. โดยการแจ้งใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัตติาม เพ่ือหา้ม

มิใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใชข้้อมูลภายในซึ่งยังมิไดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือทําการซ้ือขาย โอน หรือรับโอน

หุ้นของบริษัทฯ ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปดิเผยงบการเงนิให้แกส่าธารณชนทราบ และควรรอเวลาอีกอยา่งนอ้ย 

24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปดิเผยข้อมูลใหแ้กส่าธารณชนแลว้ 

2) บรษิัทฯ มีนโยบายและวธิกีารปอ้งกันมิใหก้รรมการ ผู้บริหาร ใชป้ระโยชน์จากข้อมูลสําคัญอันมีผลตอ่การลงทุนโดยบรษิัท

ฯ จะแจ้งมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกครัง้ไปยัง ตลท. ทันทีก่อน ตลท. เปดิทําการซ้ือขายหลักทรัพยร์อบถัดไป 

โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะตอ้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภ์ายใน 3 วัน

ทําการตอ่ ก.ล.ต. 

 2.5 รายการที่เกี่ยวโยงกันของธุรกจิที่เกี่ยวข้องกัน 

  คณะกรรมการบริษัทกํากับใหก้ารทําธุรกรรมและผลประโยชนข์องกรรมการแตล่ะคนเสมือนหนึ่งที่ทํากับบุคคลภายนอก โดยใหฝ้า่ย

จัดการจัดทํารายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันของธุรกจิที่เก่ียวขอ้งกันเป็นประจําปเีสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทาน 

กอ่นเสนอในรายงานประจําป ีและแบบแสดงขอ้มูลแกผู่้ถือหุน้ 
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 2.6 ประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ 

  บรษิัทฯ ไดกํ้าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองผลประโยชนท์ี่ขัดแยง้กันไวใ้นขอ้กําหนดเกี่ยวกับจรยิธรรม ธุรกิจและคูมื่อจรรยาบรรณ

สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบรษิัทฯ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไม่พึงดําเนนิการใดๆ ที่อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้

ทางผลประโยชนต์อ่บรษิัทฯ และหากมีความเกี่ยวพันของกรรมการทั้งที่เกี่ยวกับธุรกจิของกรรมการหรือครอบครัวของกรรมการซึ่งอาจนําไปสู่

ผลประโยชนท์ี่ขัดแยง้กับบรษิัทฯ คณะกรรมการจะตอ้งพจิารณาเร่ืองน้ีเป็นกรณีๆ ไป เพ่ือพจิารณาวา่มีความขัดแยง้กับบรษิัทฯ หรือไม่ และ

จะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขปัญหาอยา่งรอบคอบ มีจรยิธรรม และมีความโปรง่ใส กรรมการผู้ที่อยูใ่นกรณนีัน้ ไม่ควรเขา้รว่มประชุมเพื่อพจิารณา 

นอกจากจะถูกเชิญเพื่อใหข้้อมูล 

 2.7 การจัดทําและจัดส่งหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ 

  บรษิัทฯ มีนโยบายในการจัดทําและจัดสง่หนังสือเชญิประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษใหกั้บผูถื้อหุน้

สัญชาติต่างด้าว 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Roles of Stakeholders)  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะทําใหบ้รษิัทฯ สามารถแข่งขันและสร้างกําไรได้ โดยถือว่าเป็นการสร้าง

ความสําเร็จในระยะยาวใหกั้บบรษิัทฯ ดังนัน้บรษิัทฯ จงึไดใ้หค้วามสําคัญต่อสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกบรษิัทฯ โดย

การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรมและใหไ้ด้รบัการคุ้มครองสิทธติามกฎหมาย 

 3.1 การเคารพสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยีอื่นๆ  

  บริษัทฯ ตั้งม่ันในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความ สัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการ

ดําเนินธุรกิจ อันได้แก ่ผู้บริหารและพนักงาน ผู้ถือหุน้ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการคา้ และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่ง

ผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสมัพันธ์ส่วนตัวตดัสนิ และใหโ้อกาสเทา่เทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาต ิสญัชาต ิศาสนา 

หรือเพศ บริษทัฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอ่สังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสรา้งสรรค์โครงการ และกจิกรรมที่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 

1) ปฏิบัติกับพนักงานอยา่งเทา่เทยีมเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสม 

2) กํากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ด ีในสถานที่ทํางาน 

3) จัดตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีพนักงาน 

4) ศูนยฝ์กึอบรมเพ่ือสง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพ ความรู ้และความสามารถใหกั้บ พนักงานอย่างตอ่เนื่อง 

5) ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธมินุษยชน 

6) เอาใจใสแ่ละรับผดิชอบตอ่ลูกคา้ มีความรับผดิชอบตอ่ลูกคา้ในการใหบ้ริการ 

7) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคูแ่ขง่โดยประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขันที่ดีหลีกเลี่ยงวธิกีารที่ไม่สุจรติ เพ่ือ

ทําลายคูแ่ขง่ทางการคา้ 

8) การซ้ือสนิคา้และบรกิารจากคูค่้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมถงึปฏิบัติต่อคูค่า้ตามสัญญาที่ตกลงกัน 

9) ปฏิบัตติามเง่ือนไขการกูยื้มเงนิตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ใหก้ารสนับสนุนเงนิกู้แก่บริษัทฯ 

10) ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ต่างๆ 

11) ตอ่ตา้นการทุจรติ และหา้มจา่ยสนิบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิัทฯ 

12) มีความรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคม 

13) ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมในชุมชนเพ่ือเก้ือกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

14) เอาใจใสแ่ละเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

15) ส่งเสรมิใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสทิธภิาพ 
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 3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

  ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบรษิัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อ

ร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

จดหมาย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน)  

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เว็บไซต ์ http://www.pps.co.th 

โทรศัพท์ 02-7182785-9 

โทรสาร 02-3005545-6 

  สําหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดโ้ดยตรงทาง E-mail ในระบบ

ของบริษัทฯ 

 3.3 ช่องทางการตดิต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

  ผู้มีส่วนได้เสียที่มคีวามประสงค์จะตดิต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สําหรับการแสดงความ

คิดเห็นต่างๆ ในการดําเนนิธุรกิจ คาํร้องเรียนในกรณถูีกละเมิดสิทธิ หรือคําร้องเรียนพิเศษต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานไม่ถูกตอ้งของผู้บริหาร 

การกระทําผดิจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย และอ่ืนๆ โดยสามารถร้องเรยีน ไดท้ี่ Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ กําหนด

นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส  

 3.4 ช่องทางการตดิต่อสื่อสาร 

  คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้ฝา่ยจัดการของบรษิทัฯ มีหน้าที่ดูแลใหบ้ริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปดิเผยข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุม่อื่นๆ โดยใชส้ือ่หลากหลาย เชน่ เอกสารเผยแพร ่หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน ์การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล ์ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผูร้ับผดิชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย 

 3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

  บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ ์(Investor Relations) ทําหน้าที่รบัผิดชอบในการใหบ้ริการและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารความ

เคลื่อนไหวของบรษิัทฯ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่ ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุน้ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวเิคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็น

ธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย 

    ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์ 

ที่อยู่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน)  

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

Email ir@pps.co.th 

เว็บไซต ์ http://www.pps.co.th 

โทรศัพท์ 02-7182785-9 

โทรสาร 02-3005545-6 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความม่ันใจต่อนักลงทนุ โดยการเปดิเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ อยา่งถูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และเท่าเทียม

กัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงาน ส่วนขอ้มูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวธิีปฏิบัติของบริษัท

ฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบรษิัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และข้อกําหนดของ ตลท. โดยนอกจากจะ

เปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ี(แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นําเสนอทาง

เว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่งช่วยให้ผูถื้อหุน้ ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ทีส่นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ

เท่าเทยีมกันและเชือ่ถือได้ 

 บริษัทฯ กําหนดใหม้ีหน่วยงานและบคุคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผูถื้อหุน้ ผู้สนใจ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบ

ข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษทัฯ 

 4.1 การรายงานทางการเงิน 

  คณะกรรมการบรษิัทเปน็ผูร้ับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงนิของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นใน

รายงานประจําป ีดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ให้มีการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป มีการตรวจสอบบญัช ี

โดยผูส้อบบัญชทีี่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลใหบ้ริษัทฯ เลือกใชน้โยบายบัญชทีี่เหมาะสมและถือปฏิบัตอิย่างสมํ่าเสมอ จัดการดูแลให้

รายงานทางการเงนิของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสาํคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่

เชื่อถือได ้

  คณะกรรมการบรษิัทได้ดูแลให้บรษิทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการ

บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บรษิัทฯ กําหนด และไม่ดําเนินการใดอันเป็น

การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีใ่นการสอบทานใหบ้ริษัทฯ มีรายงานทาง

การเงินที่ถูกต้องชดัเจน และทันเวลา สอบทานให้บรษิทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา 

ตามข้อกําหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณทีีม่ีรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์บริษัทฯ จะ

นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลกอ่นที่จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 4.2 การบริหารความเสี่ยง  

  คณะกรรมการบรษิัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทําหน้าที่พิจารณาและนําเสนอนโยบาย แผนงาน และผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษทั โดยนโยบายบริหารความเสีย่ง จะต้องครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบรษิัทฯ และครอบคลุมปัจจัย

ความเสีย่งที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน ์เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงนิ การผลิต และการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึง

โอกาสที่จะเกดิและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการแก้ไขและผูร้บัผิดชอบทีช่ัดเจน และกําหนดมาตรการในการ

รายงานและการตดิตามประเมินผล 

 4.3 การควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการบรษิัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การดําเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสิทธภิาพเพียงพอในการปกป้องรักษา 

และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบรษิัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มกีารกําหนดลําดบัชั้นของอํานาจอนุมัติและความรับผดิชอบของ

ผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตวักําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่

เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหนว่ยงาน

สนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว ้
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 4.4 การทํารายการของกรรมการหรือผู้บริหาร  

1) บริษัทฯ กําหนดเปน็นโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุน้ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทัฯ ให้ทราบ

ทุกครัง้  

2) บริษัทฯ กําหนดเปน็นโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) บริษัทฯ กําหนดเปน็นโยบายว่าการทาํรายการระหวา่งกันที่สําคัญต้องไดรั้บการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 

4) บริษัทฯ กําหนดเปน็นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 

อย่างน้อย 1 วัน ลว่งหน้าก่อนทําการซื้อขาย โดยมอบหมายให้แจ้งเรื่องที่เลขานุการบรษิัท 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบรษิัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝา่ยจัดการ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทัจะเปน็

ผูกํ้าหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดําเนินไปตามนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม 

 5.1 คุณสมบัตขิองกรรมการ 

  คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะวิชาชพี ความรู ้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์

ต่อกิจการของบริษัทฯ (โดยต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรูแ้ละประสบการณท์างด้านบัญชี) สามารถนํามุมมองใหม่ๆ  มาสู่

คณะกรรมการบรษิัท เปน็ผู้ทีส่ามารถอุทิศเวลาให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที ่รวมทั้งเป็นผูท้ี่ประกอบด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรม 

  ทุกครั้งที่มีการแตง่ตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ จะทําหน้าทีพ่ิจารณาทบทวนคุณสมบัต ิทักษะ ความรู ้และความ

ชํานาญที่จําเป็นของกรรมการทั้งคณะ เพื่อกําหนดคณุสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการที่ต้องการสรรหาใหส้อดคล้องกับกลยทุธ์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัท 

  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษทัจดทะเบยีนที่กรรมการแตล่ะคนจะดาํรงตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง สําหรับกรรมการ

ผูจ้ัดการจํากัดจํานวนบริษทัที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง 

 5.2 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุน้

รายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเปน็กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผูมี้อํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือของผูมี้อํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ป ีก่อนวนัที่ยื่นคําขออนญุาตต่อ

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดร้ับแต่งตัง้ ทั้งนี้ ลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือทีป่รึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน็บิดามารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร    ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ผูมี้อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบัการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษทัย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุ้นที่มีนัย หรือผูมี้อํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีก่อน

วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดร้บัแต่งตัง้ 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 9. การกาํกบัดูแลกิจการ หน้า 23 

5) ไม่เปน็หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษิทัใหญ ่บรษิัทยอ่ย บรษิทัรว่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผูมี้อํานาจควบคุมของ

บรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึง่มีผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบรษิทัฯ สังกัดอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ป ีก่อนวันที่ยื่นคาํขออนุญาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือวันทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้ให้บริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บริษัทใหญ ่บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เปน็ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชพีนัน้ เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีก่อนวันที่ยืน่คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่

ได้รับแต่งตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเปน็การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเปน็กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสยีงทั้งหมดของบรษิัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างตน้ อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนนิกิจการ

ของบริษัทฯ บริษทัใหญ ่บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผูมี้อํานาจควบคุม โดยมี

การตัดสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได ้

 5.3 คุณสมบัตคิณะกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะตอ้งมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและ  

1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดยีวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และ 

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ ่บรษิัทย่อย หรือบริษทัย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน็บริษัทจดทะเบียน 

3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ะสามารถทําหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ

การเงินได ้

4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.4 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 

1) ให้บริษทัฯ มีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด 

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึง่หุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ั้งหมดตามจํานวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
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2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกนิ

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีง 

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําป ีให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกับหนึง่ในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่

ออกไปนัน้ ชอบทีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีก

ครัง้ กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหจ้บัฉลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วน

ที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตําแหน่ง 

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแตว่ันที่ใบลาออกไปถงึบริษัทฯ 

5) ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่

วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้เพยีงเท่าวาระ

ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู ่

6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

7) กรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได ้

8) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตาม

ข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

9) คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งทาํหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเปน็

กรรมการหรือไม่ก็ได ้

10) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูท้ําหน้าทีส่รรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

หรือทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะต้องทําหน้าที่พิจารณาทบทวน

โครงสร้าง ตลอดจนทักษะที่จาํเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการเพ่ือกําหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการ

บริษัท กําหนดหลกัเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ ์รวมถึงสอดคล้องกับ

กลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา คัดเลือก 

และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้

เป็นกรรมการใหม ่

 5.5 วาระในการดํารงตําแหน่ง 

  วาระในการดํารงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั ได้กําหนดให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัตบิริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการ

อิสระมีวาระการดาํรงตําแหน่ง 3 ป ีติดต่อกันไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 

 5.6 การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดค่าเบีย้ประชุม ค่ารับรอง เงิน

รางวัล และบําเหนจ็ รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นเงนิค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษทั โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกป ี เวน้แตส่ทิธอัินพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบรษิัทฯ 
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 5.7 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

  คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแตล่ะชุดจากผูมี้คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชุดจะต้อง

ปฏิบัติหน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจ้งให้ฝ่ายบรหิารเข้าร่วมประชุม ชีแ้จง หรือจัดทํารายงานเสนอ 

โดยคณะกรรมการบริษทัจะเปน็ผูอ้นุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด 

  ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมาการชุดย่อยจํานวน 5 ชุด 

1) คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจํานวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเปน็กรรมการบริษทัหรือ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยตําแหน่งต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยตําแหน่ง 

1.1) กรรมการผู้จัดการ 

1.2) รองกรรมการผูจ้ัดการ 

1.3) ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 

1.4) ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 

1.5) ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาธรุกิจ 

  ทั้งนี้ กําหนดให้ที่ประชุมของคณะผูอํ้านวยการโครงการเป็นผู้เสนอชื่อผูอํ้านวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเปน็กรรมการบริหาร ต่อ

คณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกลา่ว ดํารงตาํแหน่งกรรมการบริหารอีกไม่เกิน จํานวน 2 คน โดย

คณะกรรมการบรหิารที่มาจากการแต่งตั้งนี้ มีวาระในการดํารงตาํแหน่งได้คราวละ 2 ป ี และดํารงตําแหน่งตอ่กันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย 

และกําหนดให้กรรมการบริษัท มีสทิธิเสนอชื่อบุคคลใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ตง่ตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริหารได ้อีกไม่เกิน จํานวน 2 คน 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ที่มี

ความรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอที่จะทําหนา้ทีใ่นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงนิได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ดํารงตาํแหนง่วาระละ 3 ป ีเม่ือพน้จากตําแหนง่ตามวาระอาจไดรั้บการแตง่ตัง้กลบัเขา้มาเปน็กรรมการใหม่ไดอ้กี 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเปน็ส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาํรงตําแหน่งวาระ ละ 3 ป ีเม่ือพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั

การแต่งตั้งกลับเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความเสี่ยงจํานวนไม่เกนิ 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ย

ตัวแทนจากฝา่ยงานตา่งๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝา่ยบัญชหีรือการเงิน ฝา่ยโครงการ อยา่งน้อยฝา่ยงานละ 1 คน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดํารงตําแหนง่วาระละ 2 ป ีดํารงตําแหน่งติดต่อกันไดไ้ม่เกนิคราวละ 2 สมัย 

5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อ

สังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ป ีเม่ือพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลบัเข้ามา

เป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

 5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท   

  บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการดําเนินงานเป็นประจํา

อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใชดุ้ลยพนิิจได้อย่างเป็นอสิระ จํานวนองค์ประชุมของการลงมติ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั จะต้องมีกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ทั้งนีก้รรมการจะเข้าร่วมประชุมทุก

ครัง้ นอกจากจะมีเหตุจําเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสยั  ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษทัฯ จะรายงานจํานวน

ครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจําป ีและบริษัทฯได้จดัให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการ

ประชุมคณะกรรมการประจําปไีว้ เพือ่ให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกําหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เลขานุการ

คณะกรรมการบรษิัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกําหนดวัน และแจ้งใหท้ราบถึง เวลา สถานที ่และวาระการ

ประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการ

เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า  โดยเอกสารดังกล่าวจะเปน็ข้อมูลทีเ่พียงพอต่อการตดัสินใจและการใชดุ้ลยพินิจอย่างเปน็อิสระของ
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คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูบ้ันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทําเปน็รายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระ

ครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บ

ที่ด ีสะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ 

 5.9 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบรษิัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเขา้ร่วมประชุมตามความจําเป็น เพื่อใหก้รรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารได้อภปิรายปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อใหห้ารือได้อย่างอิสระ โดยมีการ

ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

 5.10 การประชุมกรรมการอสิระ 

  คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มกีาร

ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคล้องตามหลกัการกํากับดูแลกจิการที่ด ี

 5.11 การรายงานข้อมูล 

1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุน้ และผูล้งทุนทั่วไปอย่าง

ถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคําอธบิายอย่างมีเหตุผลพรอ้มตัวเลขสนับสนนุ ทั้งในด้านนโยบายผลการ

ดําเนินงาน แนวโนม้ในอนาคต ตลอดจนผลสําเร็จ และอุปสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการควรมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบญัช ี

3) คณะกรรมการ ควรจัดทํารายงานแสดงถึงความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทําและเปิดเผยรายงานทางการ

เงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจําป ีควบคูกั่บงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญช ีโดยครอบคลุมถึง 

3.1) ข้อกําหนดของกฎหมาย ที่กําหนดใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดงถึง

ฐานะการเงิน และผลการ ดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล 

3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัการให้มีข้อมูลทางบญัชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อ

จะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน เพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการ

ดําเนินการที่ผิดปกต ิ

3.3) ให้คํายืนยันวา่บรษิทัฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชทีี่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

โดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทาํงบการเงินของบริษัทฯ 

 5.12 แผนการสบืทอดตําแหน่ง 

  คณะกรรมการบรษิัทจัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหาร เพื่อให้ม่ันใจว่า บรษิัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู ้ความสามารถ 

สามารถสืบทอดตาํแหน่งที่สําคัญต่อไปในอนาคต 

 5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบรษิัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1  ครัง้ โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึง

ประสทิธิภาพในการดําเนนิงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีทั้งนี้คณะกรรมการบริษทัจะไดน้ําผลการประเมินมาวิเคราะหก์ารปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการ และนําข้อมูลเสนอแนะมาปรบัปรุงและพัฒนาการดําเนินงานต่อไป และได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผูจ้ัดการเป็นประจําทุกป ีเพื่อนําผลประเมินที่ไดไ้ปใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด 

 5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

  คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทําหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ

ความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

ตลอดจนสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
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 5.15 การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

  คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดนโยบายและวธิีการปฏิบัติในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งชัดเจน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงแตล่ะคนสามารถอุทิศเวลาให้กับบรษิัทฯได้อย่างเต็มที่ 

 5.16 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

  บริษัทฯจะสนับสนนุให้คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสตูรที่กรรมการ

บริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก ่หลักสูตร Directors 

Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร 

Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป 

 5.17 การตดิต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

  คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผูน้ําเสนอ

สารสนเทศทีเ่กี่ยวกับวาระที่ตนรับผดิชอบต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รบัทราบข้อมูลความคิดเห็นจาก

ผู้บริหารที่รับผดิชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผูบ้ริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทาํความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษทั  

  คณะกรรมการบรษิัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงในโอกาสอื่นๆ 

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรูจ้ักคุน้เคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

6. เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษทัขึ้น เพื่อทําหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเป็นเลขานุการบรษิัท เพื่อให้การ

บริหารงานของบรษิัทฯ ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีโดยมีหน้าที่และความรับผดิชอบหลัก ดังนี้ 

1) ให้คําแนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 

2) ดูแลให้มีการดาํเนนิการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีรวมทั้งตดิตามให้นโยบายและขอ้แนะนําของคณะกรรมการบริษัท 

มีผลในทางปฏิบัต ิ

3) รับผิดชอบในการจดัทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญตา่ง ๆ 

4) กํากับดูแลใหบ้ริษทัฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝา่ยจัดการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัตติ่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5) ติดต่อสื่อสารกับผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุ้นอย่างเหมาะสม 

6) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบรษิัท (Board of Director)  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

3. คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)   

6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

7. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team) 

 

1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

 ในป ี2557 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เปน็ผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ลำดับ รายนาม  ตำแหน่ง  ประเภทกรรมการ  การดำรงตำแหน่ง  

(รับตําแหน่ง) 

1. นายประสงค ์ธาราไชย  ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย.56  

2. นายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย.56  

3. นายธัช ธงภักดิ์  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย.56  

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

9 เม.ย.57  

5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ  กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  2 มิ.ย.55  

6. นางวิภาว ีบุณยประสิทธิ ์ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  9 เม.ย.57  

7. นายคเชนทร ์เบญจกุล  กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  9 เม.ย.57  

 โดยมี นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท และดํารงตําแหนง่เลขานุการบรษิัท 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

  นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร  ธาราไชย และนายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล หรือ นายธัช  ธงภักดิ์ เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ

ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบรษิัทฯ 

 ข้อจํากัดอํานาจของกรรมการ  

  - ไม่มี - 

 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละข้อบังคับของบรษิัทฯ ตลอดจน ตามมตขิองที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แตใ่น

เร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซือ้ขายสนิทรัพยท์ี่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ 

หรือตามหนว่ยงานอ่ืนๆ กําหนด เป็นต้น 

2. พจิารณาอนุมัตนิโยบายธุรกจิ เปา้หมาย แผนการดําเนนิงาน กลยุทธธ์ุรกจิ และงบประมาณประจําปี 
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3. พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ

กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึประกาศขอ้บังคับ และ/หรือระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับตําแหนง่กรรมการ ในกรณทีี่ตําแหนง่

กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ 

4. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการบรหิาร พรอ้มทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการบรหิาร 

5. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการอสิระ

และกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึประกาศขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งของตลาด

หลักทรัพยฯ์ และเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทตอ่ไป 

6. พจิารณากําหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอํานาจผูกพันบรษิัทฯ 

7. แตง่ตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ดําเนนิกจิการของบรษิัทฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคล

ดังกลา่ว มีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขอํานาจ

นัน้ๆ ได ้

8. พจิารณาอนุมัติการทํารายการไดม้าหรือจําหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย ์เวน้แตร่ายการดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หุน้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดหลักทรัพยฯ์ 

9. พจิารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแตร่ายการดังกลา่วจะต้องไดรั้บอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการ

พจิารณาอนุมัติดังกลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดหลักทรัพยฯ์ 

10. พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลให้แกผู่ถื้อหุน้ เม่ือเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทําเชน่นัน้ และรายงาน

การจา่ยเงนิปันผลดังกลา่ว ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

 ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบ

อํานาจชว่งที่ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผูร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิัท สามารถอนุมัตริายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง้ (ตามที่นยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สําหรับทัง้บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ในป ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

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

2.  นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

3.  นายคเชนทร ์ เบญจกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

 หมายเหตุ  1. นางวิภาวี บุณยประสทิธิ์  เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรูป้ระสบการณ์ดา้นบัญชแีละการเงนิ  

   2. นายคเชนทร์ เบญจกุล  เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารที่สําเร็จการศกึษาดา้นวศิวกรรมศาสตร ์จึงมีประสบการณ์

การทํางานที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิของบรษิัทฯ  

   3. นายอนุพันธ ์วนานุกูล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยเพยีงพอ โดยการประสานงานกับ

ผู้สอบบัญชีและผูบ้ริหารทีร่ับผดิชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป ีคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบ

บัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ห็นว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสาํคัญในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ได ้

2. สอบทานให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสํานกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ และบรษิัทย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรพัย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พจิารณาคัดเลือกเสนอแตง่ตัง้และเลกิจา้งผูส้อบบัญชภีายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแตง่ตัง้จะพจิารณาคัดเลือกบุคคล 
ซึ่งมีความเป็นอสิระเพ่ือทําหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท และบรษิัทยอ่ย รวมถงึพจิารณาคา่ตอบแทนการตรวจสอบบัญช ีโดยคํานงึถงึความ
นา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของสํานักงานบัญชนีัน้ รวมถงึประสบการณ ์ของผู้ที่ไดร้ับมอบหมายใหท้ํา
การตรวจสอบบัญชขีองบรษิัท รวมทั้งเขา้รว่มประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้รว่ม ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ให้เปน็ไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้ม่ันใจวา่รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษทัฯ ซึง่รายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลา่วควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี ้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาํและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได ้

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรือ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย 

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบรษิัทยอ่ย 

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(8) รายงานอ่ืนใดที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและนกัลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั 

 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เชน่ การทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้รหิารของบริษัทฯ 
ในรายงานสําคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก ่บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น 

 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 

3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 ในป ี2557 คณะกรรมการบริหาร ทัง้หมด 9 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายประสงค ์ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการบริหาร 

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการบริหาร 

5. นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี กรรมการบริหาร 

6. นายนพรัตน ์นรินทร ์ กรรมการบริหาร 

7. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการบริหาร 

8. นานวันชัย เรืองทรพัย์เอนก กรรมการบริหาร 

9. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหาร 

 โดยม ีนางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกจิ เปา้หมาย แผนการดําเนนิงาน กลยุทธท์างธุรกจิ และงบประมาณประจําปขีองบรษิัท เพ่ือ

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบรหิารงาน และงบประมาณของบริษัท เพ่ือขออนุมัตติอ่คณะกรรมการบรษิัท 

3. ควบคุมการดําเนนิธุรกจิของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกจิ เปา้หมาย แผนการดําเนนิงาน กลยุทธธ์ุรกจิ และงบประมาณที่

ไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพและเอ้ือต่อสภาพธุรกจิ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัตกิารกู้หรือการขอสนิเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงนิ รวมตลอดถงึการชําระหรือการใชจ้า่ยเงนิเพ่ือธุรกรรม

ตามปกตธิุรกจิของบรษิัท เชน่ การใชจ้า่ยเงนิเพ่ือการลงทุน และใชจ้า่ยเพ่ือการดําเนนิงานตา่งๆ ภายใต้วงเงนิที่กําหนดไวต้ามตารางอํานาจ

อนุมัติทั่วไปที่ไดป้ระกาศไว ้(ตารางอํานาจอนุมัติทั่วไปฉบับแกไ้ขลา่สุดมีผลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที่ 9 มิถุนายน 2555) 

5. กําหนดโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้เรื่องการคัดเลือก การฝกึอบรม การวา่จา้ง 

และการเลกิจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผูบ้รหิารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ัดการเป็นผู้มีอํานาจลง

นามในสัญญาจ้างแรงงาน 

6. กํากับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนนิงานของบรษิัท และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลาย

คนกระทําการ อยา่งหนึ่งอยา่งใดแทนคณะกรรมการบรหิารตามที่เห็นสมควรได ้และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลกิ เปลี่ยนแปลง หรือ

แกไ้ขอํานาจนัน้ๆ ได ้

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันท ีในกรณทีี่เกดิเหตุการณท์ุจรติ หรือมีเหตุสงสัยวา่มีการ

ทุจรติ การฝา่ฝนืกฎหมาย และมีการกระทําผดิปกตเิป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหายตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิัทอย่างมีนัยสําคัญ 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลา่วขา้งตน้ใหแ้กค่ณะกรรมการบรหิารนัน้ กําหนดใหร้ายการที่กรรมการบรหิาร หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบรษิัทหรือบรษัิทยอ่ย ใหก้รรมการบรหิารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ซึ่งการอนุมัตริายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนด์ังกลา่วตอ้งดําเนนิการตามประกาศตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปดิเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทจดทะเบยีน 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

 ในป ี2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายวันชัย วชิรวัฒนะธํารง  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

2. นายประวตั ิกิติพงศ์ไพโรจน ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

3. นายกมล วิริยโชค  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กํากับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจําป ี

2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได ้และช่วงความเบีย่งเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ริหารความเสีย่ง 

4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสาํคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษทั 

6. สอบทานผลประกอบการที่เกิดขึ้นจรงิเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้กําหนดไวทุ้กไตรมาส 
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5. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee) 

ในป ี2557 คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม ประกอบดว้ยบุคคล ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายพงศ์ธร  ธาราไชย  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สังคม  

2. นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรต ิ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

4. นายณรงค์ศักดิ ์ กุญชรทรัพย ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. นางวณิชธนันท ์ วจิักขณ์สังสิทธิ ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อสังคม  

 หน้าที่และความรับผดิชอบด้านธรรมาภิบาล(CG)  

1. กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกจิการที่ด ีของบรษิทัฯ  

2. ตรวจสอบและใหค้ําแนะนําในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

3. ปรับปรุงข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และกําหนดแนวทาง

ให้ สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กําหนดไว ้ 

4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏบิัติที่ด ีและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ 

5. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั เปน็ระยะ 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

 หน้าที่และความรับผดิชอบด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (SR) 

1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ  

2. พิจารณากิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  

3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําปีสาํหรับการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (SR) เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ บริษัท  

4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสําเรจ็รวมทัง้

คุณภาพของ โครงการ  

5. ประชาสัมพันธน์โยบาย แนวทางปฏิบตัิที่ด ีและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผดิชอบตอ่สังคม (SR) ของบรษิัทฯ  

6. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะ  

7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 9. การกาํกบัดูแลกิจการ หน้า 33 

6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

ในป ี2557 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1.  นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2.  นายคเชนทร ์ เบญจกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3.  นางวรภรณ ์ ชาวนา  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 หมายเหตุ 1. ลําดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอสิระ  

   2. นางวรภรณ์ ชาวนา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ภารกจิและความรับผดิชอบงานด้านสรรหา 

1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธกีารในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัต ิเพื่อทดแทนตาํแหนง่กรรมการ
บริษัท / กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าตําแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตใุดก็ตาม  

2. ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

3. ดําเนินการติดต่อบุคคลทีมี่คุณสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนดไว ้เพื่อจะไดม่ั้นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ
ยินดีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้  

4. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รบัมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดับสูง โดยเฉพาะตําแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ภารกจิและความรับผดิชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน  

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ัดการ ทัง้น้ีเพื่อให้รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม  

2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผูจ้ัดการ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  

3. พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนําบรรจุ
เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจําป ี 

4. พิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ์ทีจ่ะซื้อหุน้ ให้แก่กรรมการและ
พนักงาน (ถ้าม)ี  

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย  

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ให้คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนดําเนินการ ดังน้ี 

1. ในการปฏิบัตติามขอบเขต อํานาจหน้าที่ ใหค้ณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเชญิฝา่ยจัดการหรือหัวหนา้งานเขา้รว่ม

ประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งได้ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวชิาชพีจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรกึษา

ภายนอกไดด้ว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิัทฯ 
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7. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team) 

ในป ี2557 คณะผู้บรหิารตามนยิามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

มีจํานวน 6 ท่าน ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายธัช  ธงภักดิ ์ กรรมการผูจ้ัดการ 

2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองกรรมการผูจ้ัดการ 

3. นายสมชาย  วงศส์ว่างรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 

4. นายนพรัตน ์ นรินทร ์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาธรุกิจ 

5. นายธีรธร  ธาราไชย ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 

6. นางวรภรณ ์ ชาวนา ผูอํ้านวยการฝ่ายบัญช ี

 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารกําหนด
ไว ้และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบรษัิท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ 

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีที่ฝา่ยบริหารจัดทําเพื่อนาํเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัต ิรวมทัง้
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปจัจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายใน หรือ
ภายนอกบรษิัทฯ 

4. มีอํานาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบรหิาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาํคัญ 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ค่าใช้จา่ยในการบริหาร และรายจ่ายลงทนุให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รบัอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ
บริหาร ภายใต้วงเงินที่กําหนดไว้ตามตารางอํานาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอํานาจอนุมัติทั่วไป ฉบับแก้ไขล่าสดุ มีผลบังคับใชต้ั้งแต่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555) 

6. พิจารณาการนําสทิธแิละทรัพยส์ินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบคุคล บริษทั ห้างรา้น หรือสถาบันการเงิน เพื่อ
นาํเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัต ิ

7. พิจารณาผลกําไรและขาดทนุของบรษิัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําป ีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิัท อนุมัต ิ

8. ดําเนินการใดๆ เพือ่สนับสนนุการดําเนินงานของบรษิัทฯ ตามการให้อํานาจจากคณะกรรมการบริษทั ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย
คณะกรรมการบรษิัท 

ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ดัการจะอยู่ภายใตก้ารบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผูจ้ัดการ
ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนดไว ้

อนึ่ง กรรมการผูจ้ัดการไม่มีอํานาจในการดําเนนิการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผูจ้ัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นลักษณะอ่ืนใดที่จะทาํขึ้นกับบริษทัฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไดต้ามที่จําเป็นหรือเห็นสมควร 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 9. การกาํกบัดูแลกิจการ หน้า 35 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2557  
(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2557) 

รายชื่อ 

คณะกรรมการ 

กรรมการ

บรษิัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

บรหิาร 

กรรมการ 

บรหิารความ

เสี่ยง 

กรรมการ

ธรรมาภบิาล

และความ

รับผดิชอบ

ต่อสังคม 

การเข้าดํารง

ตําแหน่ง

ระหว่างปี 

1. นายประสงค ์ ธาราไชย        

2. นายสัมพันธ ์ หงษจ์ินตกุล        

3. นายธัช  ธงภักดิ์        

4. นายพงศ์ธร  ธาราไชย        

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

6. นางวิภาวี  บณุยประสิทธิ ์        

7. นายคเชนทร์  เบญจกุล        

8. นายธีรธร  ธาราไชย        

9. นายสมชาย  วงศส์ว่างรัศมี        

10. นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก        

11. นายนพรัตน ์ นรินทร ์        

12. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ        

13. นายวันชัย  วชริวฒันะธํารง        

14. นายประวตั ิ กิติพงศ์ไพโรจน ์        

15. นายกมล  วิริยโชต ิ        

16. นางวรภรณ ์ ชาวนา        

17. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรต ิ        

18. นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย ์        

19. นางวิณิชธนนัท ์ วจัิกขณ์สังสิทธิ ์        

  หมายเหตุ 1.  นายวรเดช เปีย่มสุวรรณ  หมดวาระการเป็นกรรมการบรหิาร เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับเขา้เป็น
กรรมการบรหิารอีกวาระหนึ่ง ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

   2. นายวันชัย เรืองทรัพยเ์อนก  หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับเขา้เป็น
กรรมการบรหิารอีกวาระหนึ่ง ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

   3. กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบตอ่สังคมไดร้ับการแตง่ตัง้ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 
4/2557 เม่ือวันที่ 11 พฤศจกิายน 2557 

 กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 

 ไม่มีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหวา่งปี 2557 
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9.3 การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 โดยบุคคลที่จะได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 

แห่งพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องหา้มตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับผูบ้ริหารของบรษิัทฯที่ออกหลักทรัพย ์ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกทา่น ต้องไม่มีประวัตกิระทําผิดตาม

กฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคําขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝา่ฝืน

ข้อบังคับ ระเบยีบ ประกาศ คําสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 

1. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึง่หุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ั้งหมดตามจํานวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที่จะพึงม ีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครัง้นัน้ ในกรณทีี่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีง 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําป ีใหก้รรมการออกจากตําแหนง่อยา่งนอ้ยหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจาํนวนกรรมการที่จะออก

แบง่ออกใหต้รงเปน็สามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกล้ที่สดุกับหนึง่ในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนัน้ ชอบทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เขา้ดาํรง

ตําแหนง่กรรมการไดอ้กี หากทีป่ระชุมไดเ้ลือกเข้าดํารงตาํแหนง่ใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด

ทะเบยีนบรษิัทนัน้ใหจ้ับฉลากกันวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนที่หลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นตาํแหนง่นานที่สดุนัน้เปน็ผูอ้อกจากตําแหนง่ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแตว่ันที่ใบลาออกไปถงึบริษัทฯ 

5. ในกรณทีี่ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สอง

เดือน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกลา่วจะอยูใ่นตําแหนง่ไดเ้พยีงเทา่วาระที่ยังเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการใน

การแตง่ตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู ่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

(3/4) ของจํานวนผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสยีง 

7. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได ้

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคน

หนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน

กรรมการมอบหมาย 

9. คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งทําหนา้ที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได ้

10. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูท้ําหน้าทีส่รรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทน

ตําแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องทําหน้าที่พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ตลอดจนทกัษะที่จําเป็นที่

ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อกําหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั กําหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่
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มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และ

กลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม ่

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะตอ้งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทัใหด้ํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ

ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรพัย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อย

กว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผู้มีความรู้ดา้นการบัญชีและการเงิน วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 3 ป ีนับจากวันที่มีมติแต่งตัง้ และเม่ือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าทีต่อ่ไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท

หรือที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ เป็นไปตาม

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัท โดยกรรมการตรวจสอบทีส่รรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดังนี้ 

 คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) 

 บริษัทฯ ได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว ้โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว ้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ ่บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเปน็กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผูมี้อํานาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทยอ่ยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ป ีก่อนวันที่ยื่นคําขออนญุาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตัง้ ทั้งนี้ ลักษณะ

ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจ

ควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน็ บิดามารดา คู่สมรส พี่

น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอให้เปน็ผู้บริหารหรือผูมี้

อํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบริษทั บรษิัทใหญ ่บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุม

ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปน็การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผูมี้อํานาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบริษทั บรษิัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัท เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีก่อนวันที่ยืน่คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดร้ับแต่งตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ ่บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผูมี้อํานาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบัญชี ซึง่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ ่บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีก่อน

วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัท และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ป ีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ไดร้ับแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเปน็การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่

มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จํานวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างตน้ อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนนิกิจการของ

บริษัท บริษทัใหญ ่บริษัทย่อย บรษิัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดยีวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อํานาจควบคุม โดยมีการตัดสนิใจในรูปแบบองค์

คณะ (Collective Decision) ได ้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษทัใหญ ่บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษทัย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัท และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ ่บรษิัทย่อย หรือบริษทัย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน็บริษัทจดทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ะสามารถทําหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดร้ับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เปน็สว่นใหญ ่ 

2. จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดํารงตาํแหน่งวาระละ 3 ป ีเม่ือพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งตั้งกลับเขา้มา

เป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ  

4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทีน่อกเหนือจากข้อ 1.1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ัดการ 

5. คณะกรรมการบรษิัทเปน็ผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมีจาํนวนไม่เกนิ 9 ท่าน และจะตอ้งเปน็กรรมการบรษิัทหรือผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯ โดยในตําแหนง่ตอ่ไปนี้ใหถื้อ

เป็นกรรมการบรหิารของบรษิทัฯโดยตําแหนง่ ดังนี้ 

1. กรรมการผูจ้ัดการ 

2. รองกรรมการผูจ้ัดการ 

3. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยโครงการ 

4. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและธุรการ 

5. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพัฒนาธรุกจิ 

ทั้งนี้ กําหนดใหท้ีป่ระชุมของผูอํ้านวยการโครงการเปน็ผูเ้สนอชื่อผูอํ้านวยการโครงการที่เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบรหิาร ตอ่คณะกรรมการ

บรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทเปน็ผูแ้ต่งตัง้บุคคลดังกลา่วเพื่อดํารงตาํแหนง่กรรมการบรหิาร อีกไม่เกนิจํานวน 2 คน โดยกรรมการบรหิาร

ที่มาจากการแตง่ตัง้นี้ มีวาระดํารงตาํแหนง่ไดค้ราวละ 2 ป ีและดาํรงตําแหนง่ตอ่กันไดไ้ม่เกนิคราวละ 2 สมัย และกําหนดใหก้รรมการบรษัิท มีสิทธิ

เสนอชื่อผูเ้ขา้เปน็กรรมการบรหิารได ้ตามเห็นสมควรอีกไม่เกินจาํนวน 2 คน 
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีจาํนวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะต้องได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและรับผดิชอบต่อสังคมอย่างน้อย 5 คน ซึ่งจะต้องได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มี

วาระในการดํารงตาํแหน่งวาระละ 3 ป ีเม่ือพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผูจ้ัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลทีอ่ยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ทาํการ

คัดเลือกเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเปน็ผู้อนมัุติแต่งตั้งบุคคลทีถู่กเสนอชื่อเข้ามาดํารงตําแหน่ง กรรมการผูจ้ัดการ กรรมการ

ผูจ้ัดการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ป ีและเป็นต่อเนื่องกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้บริษัทยอ่ยและบรษิัทร่วมขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับการเตบิโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ 

สามารถดําเนนิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกําหนดให้มีระบบการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มี

ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยบรษิัทฯได้ส่งตัวแทนเข้าเปน็

กรรมการบริษัทในเครือเพื่อกํากับดูแลภายใต้กรอบอํานาจหน้าทีท่ี่คณะกรรมการบริษัทไดกํ้าหนดและมอบหมาย และรายงานผลให้

คณะกรรมการบรษิัททราบและพิจารณาตัดสินใจ    

ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมดังกล่าว นอกเหลือจากงบการเงินซึ่งสะท้อนมายังงบการเงินรวมของบริษัทฯซึ่ง

คณะกรรมการบรษิัท ต้องพิจารณาในทุกๆไตรมาสแลว้ บริษัทฯไดเ้ข้าทําการตรวจประเมินการจัดเก็บบนัทึกข้อมูล และการจัดทํางบการเงนิ 

รวมทั้งการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมให้ถูกต้องเหมาะสมโดยอยู่บนมาตรฐานทีด่ ีในส่วนระบบการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทย่อยก็ได้ใช้มาตรฐานและผู้ตรวจสอบภายในเดียวกับบริษัทฯ 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบรษิัทกําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน โดยกําหนดมาตรการปอ้งกันไม่ให้เกิด

กรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ใหเ้ป็นไปตามข้อกําหนดสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการแจ้งให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตัิตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อทาํการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน กอ่นการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 

2. บรษิทัฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลสาํคัญอันมีผลตอ่การลงทนุโดยบรษิัทฯ 

จะแจง้มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกครัง้ไปยงัตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพยฯ์ เปดิทําการซือ้ขายหลักทรพัยร์อบถัดไป โดย

กรรมการและผูบ้รหิารบรษิัทฯ จะตอ้งรายงานการถือครองหลักทรพัยท์ุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภ์ายใน 3 วันทําการ ต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรบังวดบัญชปีี 2555 – 2557 และประมาณการป ี2558 

ให้แก่ บริษทั สอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ค่าสอบบัญชีประจําปี          

1.1 PPS และงบการเงนิรวม 320,000 365,000 375,000 375,000 

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

1.3 PIC 0 0 50,000 50,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล          

2.1 PPSและงบการเงนิรวม 180,000 180,000 225,000 225,000 

2.2 PPSD 120,000 120,000 90,000 90,000 

2.3 PIC 0 0 45,000 45,000 

3. ค่าใช้จ่ายอื่น PPS/1 100,000 0 0 0 

รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบรวม 500,000 575,000 600,000 600,000 

รวมทั้งสิ้น 830,000 855,000 865,000 865,000 

 

หมายเหตุ    /1 : ค่าใช้จ่ายอ่ืน คือ ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดเตรยีมกระดาษทาํการและการสัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีของ

สํานักงาน ก.ล.ต. โดยคิดเป็นอัตราเหมาจ่ายจํานวน 100,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําป ี 

ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2555 ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวแลว้ 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 

- ไม่มี – 

ความเป็นอิสระและความน่าเช่ือถือของผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยคํานึงถงึประเดน็ความเปน็อิสระและประสบการณ ์ความสามารถ 

ของผู้สอบบัญชีแลว้ มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษทัสอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดยนางสุวิมล 

กฤตยาเกียรณ ์ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที ่2892 หรือ นางวิไลรัตน ์โรจน์นครินทร ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่3104 หรือ  

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที ่5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการ อ่ืนๆ แก่

บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกลา่วแต่

อย่างใด  

ทั้งนี้ บุคคลทัง้ 3 คน เป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบตัิไม่ขัดกับหลักเกณฑ์

ของตลาดหลักทรพัย์ฯ  
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

ด้วยบรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จํากัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษทั มีอุดมการณ์ที่มุ่งม่ันและวสิัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะ

พัฒนาบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่เพยีงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ แต่

เพียงด้านเดียวเท่านัน้ แต่ยังต้องมีความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของบริษทัฯ อย่างมี

สมดุลและยั่งยืนในอนาคต 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถึงความสําคัญตรงจุดนี้อย่างยิ่งยวด จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อ

สังคม (Corporate Governance and CSR Committee) ขึ้นเพ่ือทําหน้าทีใ่นการดูแลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อาท ิสอบทาน

นโยบาย กําหนดกลยุทธ ์แผนการดาํเนินงานและงบประมาณด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน เพือ่รายงานให้

คณะกรรมการบรษิัทรับทราบอีกด้วย 

คณะกรรมการบรษิัทให้ความสาํคัญและมีความมุ่งหวัง ที่จะยกระดบัการกํากับดูแลกิจการไปสูร่ะดับสากล เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพ และ

ประสทิธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในป ี2557 คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 2  “การต่อต้านการทุจริต”) 

1.1 รว่มประกาศเจตนารมณ์ โครงการแนวรว่มปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ (CAC) เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

1.2 ปรับปรุงและประกาศใชน้โยบายตอ่ตา้นการคอรร์ัปชั่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2557 ) รวมถงึไดเ้ผยแพรไ่วท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

1.3 จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

แผนการดําเนินงานปี 2558  

จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  โดยมี

เป้าหมายที่จะผ่านการรับรองภายในป ี2558 

1. ดําเนินการปรับปรงุนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ด ี(ฉบบัปรบัปรุงครั้งที่ 2/2557 ) เพื่อให้ครอบคลมุแนวปฏิบัติต่างๆ ที่

เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รบัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

4/2557 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนีไ้ดป้ระกาศใช้และเผยแพร่ไวท้ี่เว็บไซต์ ของบรษิัทฯ 

2. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ที่ไดร้บัคะแนนอยู่ในระดบั “ดีมาก” (VERY GOOD CG 

SCORING) จากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจาํป ี2557 

3. ได้รับรางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “รางวัลบริษทัจดทะเบยีนด้านการรายงานบรรษทัภบิาลดีเยี่ยม” 

(TOP CORPORATE GOVERNANCE REPORT AWARD 2014) 

4. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ CORPORATE 

SUSTAINABILITY ADVISORY PROGRAM ที่ไดร้ับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความผิดชอบตอ่สังคมเพื่อดูแลและรับผดิชอบงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกจิการครอบคลุมเนือ้หา 5 หมวดไดแ้ก ่หมวดสิทธิของผู้ถือหุน้ หมวดการปฏิบัติต่อ

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความสําคัญ เคารพสทิธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความ

เป็นธรรม ตามที่ได้กําหนดไวใ้นข้อบงัคับของบริษัทฯ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย 

สิทธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ สิทธใินการมอบฉันทะให้ผูอื้่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สทิธิในการเสนอเพิม่วาระการประชุม 

สิทธใินการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธใินการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สทิธิในการออก

เสียงลงคะแนนแตง่ตั้งและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธใินการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธใินการรับเงินปันผล

สิทธใินการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุน้ สิทธิที่จะไดร้บัสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการอํานวยความ

สะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที ่

 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไดดู้แลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายกําหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ถือหุน้ 

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัทฯ โดยในป ี2557 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง บอลรมู ชัน้ 3 โรงแรม

เดอะแกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิ กรุงเทพฯ  10240 ในการเรียกประชมุผู้ถือหุน้

คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบสุถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย

รายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัต ิหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณ ีรวมทัง้

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะสําหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่

อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และทําการโฆษณาคําบอกกล่าว

นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชญิประชุมผู้ถือหุน้ฉบับสมบูรณล์่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งนําเสนอไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุน

สถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความสําคญัในการจัดประชมุผู้ถือหุน้ โดยมอบอํานาจให้ฝา่ยจัดการ และนายทะเบียนหุน้ ของ

บริษัทฯ ดําเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุน้ ในการจัดส่งจดหมายนดัประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึง

เลือกวันเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอ

เพื่อประกอบการตดัสินใจของผู้ถือหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาส

แสดงความเห็นและตั้งคําถามอย่างเท่าเทียมกันต่อทีป่ระชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งกรรมการทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบ

บัญชีไดเ้ข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม 

ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษทัฯ ได้คํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถานที่

ประชุม ณ ห้อง บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส ์คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 

10240 และไดเ้ตรียมความพร้อมเพ่ือให้การประชุมดําเนนิไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรยีมสถานที่ให้ง่ายต่อการติดต่อ 

มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนในจํานวนที่เหมาะสมกับผูล้งทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนับ

คะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มการประชุม และไดจั้ดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือ

หุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ  

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เริ่มข้ึน คณะกรรมการบริษัททัง้ 7 ท่าน เลขานุการบรษิัท และผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ได้เข้าประจําที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงสํานักงานกฎหมายเทพ จํากัด ซึ่งไดร้ับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเปน็ผูส้ังเกตการณ์

การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอยา่งถูกต้องตามบทกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัท กรรมการ

ทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูงของบรษิัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่าง

ครบถ้วนเพ่ือคอยตอบคําถามจากผู้ถือหุน้ ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่ามอบหมายให้เลขานุการบรษิัทเปน็ผู้แจ้งจํานวนผูถื้อหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธติามข้อบังคับของบริษทัฯ การดําเนนิการประชุม สิทธิในการ
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แสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งคําถามใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบวา่การประชุม ตลอดจนชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนโดยใช้บัตร

ลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ลงคะแนนเสยีงอย่าง

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจง้ผู้ถือหุ้นไว ้โดยไดกํ้าหนดเวลาใน

การพิจารณาแตล่ะวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบญัชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงความเปน็อิสระของผู้สอบบัญช ีตลอดจนเปดิโอกาสให ้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะเป็น

การเสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย โดยบริษทัฯ จะให้ความสําคัญกับทุกคําถามและตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา 

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได ้บริษทัฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคาํถามและคําตอบของ   ผู้ถือหุ้นไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทัง้ที่เหน็ด้วยและไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งยัง

จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวดีีทัศน ์

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปดิ

ทําการซื้อขายหลกัทรัพย์รอบถัดไป และบรษิัทฯ ได้จัดทําบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ โดยมีเนื้อหาทีป่ระชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึง

รายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกๆวาระ และขอ้ซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สาํคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ

ได ้โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถื้อหุน้ และจัดส่งรายงานประจําปีพร้อมกับสําเนางบ

ดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทีผู่้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่กี่ยวข้องกับ

การอนุมัติงบดุล การจัดสรรกําไร และการแบ่งเงนิปันผล ไปยังนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจํากัด สําหรบังบดลุนั้นบริษทัฯจะโฆษณาให้

ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ 

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น    

คณะกรรมการบรษิัทถือเป็นหนา้ที่ในการดูแลให้ผู้บรหิารและพนักงาน ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสํานึกในหน้าที่

ด้วยความรับผดิชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อทาํให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจวา่การดําเนินการใด ๆ กระทําด้วย

ความเป็นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย 

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะดว้ยการแสดงความเห็น ให้

ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญัต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั และกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกําไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชมุผู้ถือหุน้ โดย

บริษัทฯ ต้องเปดิเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได ้ทั้งนี้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ 

คณะกรรมการบรษิัทต้องเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมัุติเป็นประจาํทุกป ีและต้องนําเสนอนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทยีม โดยคณะกรรมการบริษทั มีความตั้งใจและได้กําหนดแนวทางใน

การดูแลใหผู้้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเทา่เทยีมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุน้

สัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นสว่นนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมเขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการไดเ้ป็นการ

ลว่งหนา้ โดยไดกํ้าหนดหลักเกณฑก์ารใหส้ทิธดิังกลา่วแกผู่้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถงึขัน้ตอนและวธิกีารพจิารณาที่ชัดแจง้ในการที่บรษิัทฯ จะรับ

บรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการสามารถกระทําผา่นทาง 

www.pps.co.th ในระหวา่งวันที่ 29 ตุลาคม 2557 – 30 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายช่ือบุคคลเขา้มา 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชมุด้วยตนเอง บรษิทัฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทัง้รูปแบบทั่วไป และ
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รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผูถื้อหุน้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ

กรรมการตรวจสอบที่บรษิัทฯ ไดใ้ห้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผูล้งคะแนนเสียงแทนตนได ้สําหรบัหนงัสือมอบฉันทะ

ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูอื้่นมาลงคะแนนเสียงแทนแตม่ิได้ติดอากรแสตมป์ทางบรษิัทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบตดิอากรแสตมป์นั้นเอง  

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิเลือกตั้งกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจํานวน

หุ้นที่ตนมีอยู ่คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง 

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจําป ี2557  บริษัทฯ ไดด้ําเนนิการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการ

ประชุม โดยกรรมการบริษทัไดเ้ข้ารว่มประชุมจํานวน 6 คน จากจํานวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของจํานวนกรรมการบริษทัทั้งหมด เม่ือ

ถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบรษิัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผูถื้อหุน้ โดยปฏิบตัิตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการ

ลงคะแนนเสียงที่กําหนดให้หนึ่งหุน้คือหนึ่งคะแนนเสยีง และการลงคะแนนเสยีงใหท้าํโดยเปดิเผย โดยบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมบัตรลงคะแนนเสยีงใหก้บัผู้

ถือหุ้นครบทุกวาระ สําหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

การประชุมได้ดําเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอ่ืนจากที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ และได้

ปฏิบัติตามข้อบังคบัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความ

คิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตร

ลงคะแนนทีบ่ริษทัฯ แจกให้กับผู้ถือหุน้ เม่ือผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษทัฯ จัดให้มีการนบัคะแนนเสียงในวาระนั้นๆทันท ีทั้งนี้บริษัทฯ เปดิ

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าทําหน้าทีต่รวจนับ สังเกตการณ ์และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับคะแนนจงึเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนีบ้รษิัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานสาํหรับการตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้บันทกึ

มติที่ประชุมทั้งจํานวนคะแนนเสียงทีเ่ห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงได้บันทึกคําถาม คําชี้แจง

และความเห็นของที่ประชุมไว ้

หลังจากการประชมุ 14 วัน บริษทัฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th และจัดเก็บรายงานการประชุม

ไว ้ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพือ่ให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได ้

สําหรับการดูแลขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนาํไปบังคบัใช้กบัผู้บริหารและพนักงาน

ของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษทัฯ นําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชนส์่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผย

ในหัวข้อการกํากับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างป ี2557 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษทัฯ มีการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบรษิัทฯ อย่างมีนัยสําคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไวใ้นข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธรุกิจและคู่มือ

จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงดําเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัทฯ  โดยในป ี2557 ไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระทํา

รายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders) 

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทาํงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เปน็สิ่งทีบ่ริษัทฯ ระมัดระวงั

และพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

บริษัทฯ ตั้งม่ันในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม 

ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตดัสิน และให้โอกาสเท่าเทยีมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาต ิสัญชาต ิศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ 

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอ่สังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสรา้งสรรค์โครงการ และกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาสังคมและชมุชน โดยบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและวางแนวทางในการปฏิบัติรวมถงึการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ได้ดังนี้  
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1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ใน ระยะยาว และแบ่งปันผลกําไร

ให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนําเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน 

2. พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของ

พนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานและ

สวัสดิการต่างๆ กํากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทํางาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10

หัวข้อที่ 4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม) 

3. ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับ

ลูกค้า โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการ

ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 82.1 % (เพิ่มจากปีก่อน 7%) ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 100 

ล้านบาทเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ

ผู้บริโภค) 

4. คู่ค้า การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและยึด

ม่ันตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคม)  

5. คู่แข่ง บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทําลายคู่แข่งทางการค้า 

การแข่งขันจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.1 การ

แข่งขันที่เป็นธรรม) 

6. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ 

(รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม)  

7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของ

บุคคลอ่ืน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผูอื้่น) 

8.  สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฏใน

บทที่ 10 หัวข้อที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน) 

9. สังคม บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 

หัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม) 

10. ชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระ

และโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที ่7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม) 

11. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 6 การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม) 

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายใหส้ามารถร้องเรียนกับบรษิทัฯ ผ่านช่องทางตา่งๆเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบรษิัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและ

พิจารณาข้อร้องเรยีน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
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จดหมาย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน)  

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เว็บไซต ์ http://www.pps.co.th 

โทรศัพท์ 02-7182785-9 

โทรสาร 02-3005545-6 

สําหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ใน

ระบบของบริษัทฯ 

3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

ผู้มีส่วนได้เสียที่มคีวามประสงค์จะตดิต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถร้องเรียนไดท้ี่ 

Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนีค้ณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเปน็กรรมการอิสระ เป็นผูร้ับ

รายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านัน้ และทําการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ อนึง่บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
ปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนําเรื่องที่ไดร้ับการรอ้งเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

3.4  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้ฝา่ยจัดการของบรษิทัฯ มีหน้าที่ดูแลใหบ้ริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปดิเผยข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุม่อื่นๆ โดยใชส้ือ่หลากหลาย เชน่ เอกสารเผยแพร ่หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน ์การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล ์ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผูร้ับผดิชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย 

3.5  งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ ์(Investor Relations) ทําหน้าที่รบัผิดชอบในการใหบ้ริการและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารความ

เคลื่อนไหวของบรษิัทฯ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่ ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุน้ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวเิคราะห์อย่างเท่าเทียมกนั เป็น

ธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย 

   ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์ 

ที่อยู่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน)  

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

Email ir@pps.co.th 

เว็บไซต ์ http://www.pps.co.th 

โทรศัพท์ 02-7182785-9 

โทรสาร 02-3005545-6 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความม่ันใจต่อนักลงทนุ โดยการเปดิเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ อยา่งถูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และเท่า

เทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงาน ส่วนข้อมูลอ่ืนที่เกีย่วข้องได้รับการดแูลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของ

บริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจําป ี(แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นําเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ  ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุน้ ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผูท้ี่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชือ่ถือได้ ทั้งนี้

ผู้ลงทุนสามารถศกึษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําป ี(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไวใ้น 

www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบรษิทัฯ www.pps.co.th  

บริษัทฯ กําหนดใหม้ีหน่วยงานและบคุคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผูถื้อหุน้ ผู้สนใจจะลงทุนกับบรษิัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งยังเปดิโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ 

4.1 การรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิัทเปน็ผูร้ับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงนิรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุน้

ในรายงานประจําป ีดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชทีี่

รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญช ีโดยผู้สอบบัญชีทีเ่ชือ่ถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลใหบ้ริษัทฯ เลือกใชน้โยบายบัญชทีี่เหมาะสมและถือ

ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ จัดการดูแลใหร้ายงานทางการเงนิรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ

เพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได ้

คณะกรรมการบรษิัทได้ดูแลให้บรษิทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษทัฯ เป็นระยะ เพื่อให้มี

การบันทึกข้อมูลทีถู่กต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายทีบ่ริษทัฯ กําหนด และไม่ดําเนนิการใดอัน

เป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ทา่น เป็นกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีใ่นการสอบทานใหบ้ริษัทฯ มี

รายงานทางการเงนิที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบรษิัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน 

โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกําหนดของการเป็นบรษิัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนบ์ริษทัฯ จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดําเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไป 

4.2 การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรษิัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทําหน้าที่พิจารณา

และนําเสนอนโยบายบริหารความเสีย่ง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง 

ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษทัฯ และครอบคลุมปจัจัยความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลติ 

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจรติ และการปฏิบตัิงานด้านอ่ืนๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ กําหนดมาตรการในการแก้ไขและผูร้ับผิดชอบที่ชัดเจน และกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล เพื่อให้

ม่ันใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมปีระสทิธิภาพสูง 

4.3 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การ

ดําเนินการให้เปน็ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง การกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสีย่งจากการ

ทุจริต และจดัให้มกีลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพเพยีงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงนิลงทุนของผู้ถือหุน้และสนิทรัพย์
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ของบริษัทฯ อยูเ่สมอ จัดให้มีการกําหนดลําดับชั้นของอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลในตัวกําหนดระเบยีบการปฏิบตัิงานอย่างเปน็ลายลักษณ์อักษร มีฝา่ยตรวจสอบภายในที่เป็นอสิระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบรษิัท ควอนตัม้ 

พอยท ์คอนซัลติ้ง จํากัด ให้เปน็ผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ

หน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหนว่ยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบยีบที่วางไว ้

4.4 การทํารายการของกรรมการหรือผู้บริหาร 

1.   บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบ

ทุกครัง้ 

2.   บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.   บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายว่าการทํารายงานระหว่างกันที่สําคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 

4.  บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายในกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 

อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทําการซ้ือขายโดยมอบหมายให้แจ้งเรื่องที่เลขานุการบริษัท 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบรษิัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝา่ยจัดการ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของ

บริษัทฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม โดยมกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดย

คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูกํ้าหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดาํเนินไปตาม

วัตถุประสงค์และนโยบายของบริษทัฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมหีน้าที่บริหารธุรกจิเพ่ือสร้างผลกําไร โดยการทํา

หน้าที่ดังกลา่วทั้งคณะกรรมการบรษิัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเทา่เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ 

รัฐ ลูกค้าและสังคม 

คณะกรรมการบรษิัททําหน้าทีท่บทวนนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ด ีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือ

จรรยาบรรณ (สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและ

อนุมัต ิก่อนนําไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนับสนนุ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติรวมถึงติดตามการปฏบิัติดังกล่าว โดยบริษัทฯได้จัดให้มี

หน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE  UNIT) ขึ้นเพ่ือรับผิดชอบงานดังกล่าว  ตลอดจนบริษทัฯ ได้จดัให้มีการเปดิเผยรายชื่อ ประวตั ิ

และบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ ได้แก ่คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ในรายงานประจําป ี 2557 และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อย

เปิดเผยจํานวนครัง้ของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละทา่นเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการทําหน้าที่ไว้ในรายงาน

ประจําปดี้วย 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยกระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําป ี2557 ในหวัข้อเรื่องค่าตอบแทน

คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจํานวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียด

ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชมุของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจาํนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฏใน

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆระหว่างป ี2555 ถึงปี 2557 

คณะกรรมการบรษิัท เปน็ผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถว้นของการจัดทํางบการเงินของบรษิทัฯ ให้มีความโปรง่ใส 

ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปดิเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินทีป่รากฏใน

รายงานประจําป ีซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบัญชทีี่ได้รับการรบัรอง

จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เปน็ผู้บริหาร เป็นผูส้อบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและงบการเงินประจําป ีให้

มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป 
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ฝ่ายบัญชีของบรษิทัฯ มีหน้าที่นําเสนอข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 

21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น 

คณะกรรมการบรษิัทให้ความสาํคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถว้น และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปทีส่ําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ บริษทัฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผูล้งทุนและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาท ิการแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเลค็ทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.pps.co.th เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทัยังได้จัดใหม้ีรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปดิเผยควบคูกั่นไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี โดย

จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจําป ีเปน็ประจําทุกป ี

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั้งที่เปน็ผูถื้อหุ้นและผู้ทีส่นใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอํานาจของประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ัดการ รองกรรมการผูจ้ัดการ โดยนักลงทนุสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานผูล้งทนุสัมพันธ์ของบริษทัฯ หมายเลขโทรศัพท ์ 

02-7182785-9 หรือ www.pps.co.th   

5.1 วาระในการดํารงตําแหน่ง 

วาระในการดํารงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั ได้กําหนดให้เปน็ไปตามพระราชบัญญตับิริษทัมหาชน พ.ศ. 2535   ส่วน

กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ป ีติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ  

5.2 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กําหนดไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมการ 

และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได ้ และได้ขออนุมัตจิากที่ประชุมผูถื้อหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รบั

มอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะได้รบัค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 

โครงสร้างคา่ตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เปน็ผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

1.1 เบี้ยประชุม 

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยูกั่บผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2. ค่าตอบแทนประจํา เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดค่าเบีย้ประชุม ค่ารับรอง 

เงินรางวัล และบําเหน็จ รวมทัง้ ผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็น

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกป ีเว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบยีบของบริษัทฯ 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแตล่ะชุดจากผูมี้คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชุด

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงาน

เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปน็ผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมาการชุดย่อยจํานวน 5 ชุด 
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1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจํานวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเปน็กรรมการบริษทัหรือ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยตําแหน่งต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยตําแหน่ง 

(1) กรรมการผูจ้ัดการ 

(2) รองกรรมการผูจ้ัดการ 

(3) ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายโครงการ 

(4) ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 

(5) ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

ทั้งนี้ กําหนดให้ที่ประชุมของคณะผูอํ้านวยการโครงการเป็นผู้เสนอชื่อผูอํ้านวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเปน็

กรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัเป็น ผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ดํารงตาํแหน่งกรรมการบริหารอีกไม่เกิน 

จํานวน 2 คน โดยคณะกรรมการบรหิารที่มาจากการแต่งตั้งนี้ มีวาระในการดํารงตาํแหน่งได้คราวละ 2 ป ี และดํารงตําแหน่งตอ่กันได้ไม่เกิน

คราวละ 2 สมัย และกําหนดให้กรรมการบริษัท มีสทิธิเสนอชื่อบุคคลใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ตง่ตั้งบุคคล

ดังกล่าวเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริหารได ้อีกไม่เกิน จํานวน 2 คน  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที่มี

ความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดาํรงตําแหน่ง

วาระละ 3 ป ีเม่ือพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตั้งกลับเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ ่มีกรรมการอย่างน้อย 3 

คน  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ป ีเม่ือพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตั้งกลับ

เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วย

ตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชหีรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายโครงการอยา่งน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงมีวาระในการดํารงตําแหน่งวาระละ 2 ป ีดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย  

5. คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการธรรมภบิาลและความรับผิดชอบต่อ

สังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ป ีเม่ือพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบรษิัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถงึการรับทราบผลการดําเนินงานเปน็ประจําอย่างน้อย

ทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใชด้ลุยพินิจได้อย่างเปน็อิสระ จํานวนองค์ประชุมของการลงมติในที่

ประชุมคณะกรรมการบริษทั จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชมุทุกครัง้ 

นอกจากจะมีเหตุจําเป็นอันเป็นเหตสุุดวิสัย  ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจํานวนครั้งที่

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละทา่นไว้ในรายงานประจําป ีและบริษทัฯได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุม

ล่วงหน้าทั้งป ีเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการเปน็การล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกําหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเปน็ผู้รวบรวมเอกสารประกอบ การประชุมจากฝ่ายจัดการเพ่ือจัดส่งให้

คณะกรรมการล่วงหน้า  โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นขอ้มูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

และเลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูบ้ันทึกประเด็นในการประชมุ เพื่อจัดทําเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จ

สมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการ 

ลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ด ีสะดวกตอ่การค้นหา และเป็นความลับ 
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5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเขา้ร่วมประชุมตามความจําเป็น เพื่อใหก้รรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหารได้อภปิรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมี

การประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีโดยในป ี2557 ได้มีการประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

5.6 การประชุมกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดใหก้รรมการอสิระมีการประชุมกันเอง เพื่อใหมี้การอภปิรายเร่ืองตา่งๆไดอ้ยา่งอสิระ โดยจัดให้มีการ

ประชุมอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ด ีโดยในป ี2557 ไดมี้การประชมุในวันที่ 11 พฤศจกิายน 2557 

5.7 การรายงานข้อมูล 

1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผดิชอบตอ่รายงานขอ้มูลทางการเงนิ และขอ้มูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง

ตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคําอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดําเนินงาน แนวโน้มในอนาคต 

ตลอดจนผลสําเร็จ และอุปสรรคของกิจการ 

2. คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี 

3. คณะกรรมการได้จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทําและเปิดเผยรายงานทางการ

เงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจําปี ควบคูกั่บงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง 

3.1 ข้อกําหนดของกฎหมาย ที่กําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทําให้มีการจัดทํางบการเงิน เพ่ือแสดงถึง

ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล 

3.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อ

จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการ

ดําเนินการที่ผิดปกต ิ

3.3 ให้คํายืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัต ิตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

โดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ 

5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผดิชอบในตําแหน่งงานบริหารทีส่ําคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม

และโปร่งใสโดยมคีณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูจ้ดัทําแผนสืบทอดตําแหนง่กรรมาการ

ผูจ้ัดการและผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผูบ้รหิารระดับสูงเริ่มจาการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเกง่และดมีารว่มงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้

ความสามารถมาพัฒนา สรา้งความพรอ้มใหทุ้กคนมีโอกาสเตบิโต ก้าวหนา้ข้ึนสูร่ะดับผูบ้รหิารในอนาคต (FETURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะไดร้ับ

การพัฒนาตามแบบแผนที่วางไวเ้ป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวยีนงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผูน้ํา และ

ความรูใ้นทุกดา้น ซึ่งการเตรยีมบุคลากร ดังกลา่วไดดํ้าเนนิการกับพนักงานทุกระดับใหมี้ความพรอ้มในการทดแทนกรณทีี่มีตําแหนง่งานวา่งลง 

5.9  การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมการไดจั้ดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองเป็นประจําทุกป ีโดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทัง้

คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดําเนนิงานระหว่างปีที่ผ่านมา 

เพื่อให้นํามาแก้ไข และเพิ่มประสิทธภิาพการทํางาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย 

ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรบัปรุงเพื่อให้เมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และจะมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพการทาํงาน ให้ดียิ่งขึ้น 
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โดยในป ี2557 เลขานุการบริษทัได้จดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด  6  หัวข้อ ได้แก ่โครงสร้างและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าทีข่องกรรมการ 

ความสัมพันธ์กับฝา่ยจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท 

แบ่งออกเป็น  4 = ดีมาก, 3 = ด,ี 2 = ปานกลาง, 1 = พอใช,้  0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้ 

1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้คณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซี่งอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

2. การประเมินผลงานคณะกรรมการบรษิทั เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

3. การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.8 จากคะแนนเต็ม  4 ซึ่งอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มีคะแนน  3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

5. การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สังคม มีคะแนน 3.8 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

6. การประเมินผลงานคณะกรรมการบรหิาร มีคะแนน  3 จากคะแนนเต็ม 4 ซึง่อยู่ในเกณฑ์ด ี

7. การประเมินผลงานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มีคะแนน 3.3 จากคะแนนเต็ม 4 ซึง่อยูใ่นเกณฑด์ ี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ไดกํ้าหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ัดการเป็นประจําทุกป ีโดยคณะกรรมการ

บริษัท ไดใ้ช้แนวทางแบบประเมินทีเ่สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อใหเ้หมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อ

กรรมการผูจ้ัดการ 

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทําหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่

รับทราบความคาดหวังที่บรษิัทฯ มตี่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนนิงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการ  

สําหรับในป ี2557 บริษัทฯไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เนื่องจากกรรมการทุกท่านยังคงเป็นกรรมการชุดเดิม อย่างไรก็ดี

เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บรษิัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น กฎเกณฑก์ารกํากับดูแล

กิจการ สินค้าและบริการของบริษทัฯ ตลอดจนสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจบุัน โดยกิจกรรมดงักล่าวได้จดัขึ้น ในวันที่ 10 

พฤษภาคม 2557 

5.11 การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตาํแหน่งกรรมไว้ไม่เกิน 3 

แห่ง สําหรับกรรมการผูจ้ัดการจํากัดจํานวนบรษิัทที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในป ี2557 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติตาม

นโยบายที่กําหนด 

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสตูรที่กรรมการ

บริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก ่หลักสูตร Directors 

Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร 

Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯต่อไป ทั้งนี้ มีกรรมการได้

เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆได้แก่  
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นายประสงค์ ธาราไชย  

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

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors 

- หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014  Thai Institute of Directors 

นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล  

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

พล.ต.ท. นุกูล เจยีมอนุกูลกิจ  

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 Thai Institute of Directors 

นายธัช ธงภักดิ์   

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 /2013 Thai Institute of Directors  

- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลสําเร็จ ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

นางวิภาว ีบุณยประสิทธิ์  

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

- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษทักับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้าน

ทุจริต” Thai Institute of Directors 

นายพงศ์ธร ธาราไชย  

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

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

- หลักสูตรผูป้ระกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 11) Thai Institute of Directors 

- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษทักับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต” Thai Institute of Directors 

- หลกัสูตร “การจัดทํารายงานความรับผดิชอบตอ่สังคม (CSR  Report)” รุ่นที ่8 (2014) ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

- หลักสูตร “การบรหิารความรับผดิชอบตอ่สังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

- หลักสูตร “นักลงทนุผูคุ้ณวุฒิ 2557”  Thai Investors Academy 

- โครงการ CORPORATE  SUSTAINABILITY  ADVISORY  PROGRAM 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

นายธีรธร ธาราไชย   

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 Thai Institute of Directors,  

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่68/2008  Thai Institute of Directors,  

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่4/2009 Thai Listed Company Association (TLCA)  

- สัมมนา FID ครั้งที ่3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรใหไ้ดผ้ลสําเร็จ ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษทัฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ได้

จัดขึ้นทุกคน คิดเปน็ร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทัที่ได้เข้ารว่มการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี ้

นายประสงค์ ธาราไชย 

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  34/2014 Thai Institute of Directors 

- หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014  Thai Institute of Directors 

นายพงศ์ธร ธาราไชย  

- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 11) Thai Institute of Directors 

- หลักสูตร “การจัดทํารายงานความรับผดิชอบตอ่สังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

- หลักสูตร “การบรหิารความรับผดิชอบตอ่สังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

- โครงการ Corporate  Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET) 

5.13 การส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ 

คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความสําคญัในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตลอดจนควบคุมติดตามการปฏิบัตติาม

แนวนโยบายต่างๆ ที่บริษทัฯ ได้ประกาศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม PPS TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสตูรการฝึกอบรม

โดยใหร้วมเนื้อหาของนโยบายตา่งๆ ที่บริษทัฯ ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสตูรการฝึกอบรมดว้ย นอกจากนี้บริษทัฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกํากับการ

ปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตามการปฏิบตัิงานต่างๆ ใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์

สําหรับนโยบายทีบ่ริษัทฯ ไดป้ระกาศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหาของการฝึกอบรม มีดังตอ่ไปนี ้

1. นโยบายกํากับการดูแลกิจการที่ด ี

2. ข้อกําหนดเกีย่วกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

4. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.14 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ัดการ และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2. เป็นผูน้ําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคับของบริษัทฯ และกฎหมาย 

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

เป็นอิสระ และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน 

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน 

2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ 

2.5 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน 

3. เป็นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตารมระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้

เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส 
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4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ผูจ้ัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ 

6. กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

7. กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม 

8. กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  และ

กรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9. กํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่อนําผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ 

5.15 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรกัษากรรมการผูจ้ดัการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบตัิที่ต้องการไวไ้ด ้ซึ่งสามารถสรุป

ได้ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน 

1.1 ค่าตอบแทนระยะสัน้ ประกอบด้วย เงินเดือน  ค่าที่ปรกึษา  โบนสั  และสวัสดิการต่างๆ อาท ิเบี้ยเลี้ยง และค่า

โทรศัพท ์เป็นตน้ สําหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผูอํ้านวยการ

โครงการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเตมิในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ทีร่ะบุ

ในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ 

1.2 ค่าตอบแทนในระยะยาว ประกอบดว้ย เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND)เงินชดเชยเกษียณอายุ 

(RETIREMENT COMPENSATION) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIB) 

2. การพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ัดการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนําผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ ทีค่ณะกรรมการบรษิัท ได้ร่วมกันประเมิน ไปใชใ้นการพจิารณากําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผูจ้ัดการ คณะกรรมการ

บริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผูจ้ัดการและคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อรับทราบอีกครัง้ 

2.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง : คณะกรรมการไดม้อบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัสูง รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการเนื่องจาก

กรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว 

5.16 กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารจัดการและผุถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หรือกิจกรรมการอ่ืนใด  ที่เกี่ยวข้องกับบริษทัฯ/บริษัทในเครือ/บรษิัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผูถื้อหุน้ โดยปัจจบุันกรรมการอิสระของบรษิัทฯ มีจํานวน 3 คน ไดแ้ก ่พ.ต.ท.นุกูล  เจยีมอนุกูลกจิ  นางวภิาว ี  

บุณยประสทิธ์  นายคเชนทร ์ เบญจกุล มีคุณสมบัติเปน็ไปตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ)  ของบริษัทฯ ซึง่มีคุณสมบัติ

เทียบเท่าข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผูน้ําเสนอ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรบัผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ให้คณะกรรมการบริษทัไดร้ับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหาร

ที่รับผดิชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรูแ้ละทําความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงในโอกาส

อ่ืนๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการไดม้ีโอกาสทําความรูจ้ักคุ้นเคยกับผู้บรหิารระดบัสูงของบริษัทฯ 

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทีม่ีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

นายคเชนทร์ เบญจกุล  สําเร็จการศึกษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ดํารงตําแหนง่กรรมการอสิระ 

กรรมการบรษิัท นายคเชนทรจ์งึเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารที่มีความรูมี้ประสบการณท์ํางานดา้นวศิวกรรมซึ่ง เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบรษิัทฯ 

สง่เสรมิใหก้ารทํางานของบรษิัทฯมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยผลการดําเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทัง้ 9 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเปน็ธรรม 

2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 

3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบตอ่ลูกค้าและผู้บริโภค 

6. การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชุนและสังคม 

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

9. การจัดทํารายงานแห่งความยั่งยืน 

1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดําเนนิธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมงานวศิวกรชัน้

แนวหน้าของเมืองไทยที่มีชือ่เสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานที่เป็นที่ประจักษ ์และสรา้งความม่ันใจต่อลกูค้าอย่างเป็น

รูปธรรม รวมถึงการมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุม่ลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดระยะกว่า 28 ปีนี ้บริษทัฯ ได้ให้ความสําคัญและสนบัสนุน

การแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต เสรีและเปน็ธรรมกับทุกฝ่ายมาโดยตลอดโดยบริษทัฯ ไดแ้ยกประเภทของการประกอบกิจการด้วยความเป็น

ธรรมออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี ้

 1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม 

  บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ด ี

หลีกเลี่ยงวิธีการทีทุ่จริต เพื่อทําลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บรษิัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันดา้นคุณค่าและความประทับใจในบริการและคุณภาพ

ของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใชร้าคาเป็นองคป์ระกอบสําคัญใน

การพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด 

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิด

กฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชพี 

2. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาทีเ่ป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวังของลูกค้า 

3. ปฏิบัติตามข้อกําหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบไุว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด 

4. ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าดว้ยราคาที่ยตุิธรรม 

  การดําเนินการในปี 2557 

  บริษัทฯ ไดเ้ข้าร่วมการเสนอราคาคา่บริการวิชาชีพและยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเง่ือนไขและข้อกําหนดของเจ้าของโครงการ  

  ทั้งนี้ ทุกโครงการที่บริษทัฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคา

ค่าบริการของบรษิทัฯ 
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 1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 

  คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทีส่ําคัญสาํหรับธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบรษิัทฯ เจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน ไปพรอ้มๆกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ด ีเพื่อให้การดําเนินธุรกิจเปน็ไปในแนวทางที่ชดัเจน บริษทัฯ ได้ใหค้ําจํากัดความ

ของคําว่า “คู่ค้า” ไว้ว่าเป็นบุคคล กลุม่บุคคล นิตบิุคคล ที่ทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และ

เจ้าหนี้ และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคูค่้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมรวมถึง การปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่

ระบุไวใ้นสัญญาสาํหรับการดาํเนินธรุกิจร่วมกัน 

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. ปฏิบัติตามพันธะสญัญาที่ทําไว้กับคูค่้าอย่างเคร่งครัด ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบส่ังจ้าง กรณีที่

บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได ้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยอมรบัทรพัยส์ิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไมสุ่จริตจากคู่ค้า 

3. กําหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องของขวัญและค่าใช้จา่ยเลีย้งรับรองของกํานัล สิ่งของ ทุกรูปแบบจากคู่ค้า 

4. กําหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกคู่ค้าให้มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะดําเนินงานร่วมกัน เช่น  

4.1 บริษัทคู่ค้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการดําเนนิธุรกิจ เพือ่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบรษิัทฯ ดา้นการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นในการดําเนนิกิจการ 

4.2 บริษัทคู่คา้มีประสบการณ์การทาํงานที่น่าเชื่อถือ โดยได้รับหนังสือรับรองผลงานจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ ่

4.3 ทําบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่บรษิัทฯ ยอมรบั (Vendor List) เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับแรก สําหรับการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าใน

การดําเนินธุรกิจรว่มกัน 

  การดําเนินการในปี 2557 

  บริษัทฯ ให้ความสาํคัญและปฏิบัตติามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบตัิตามสัญญาและ

การชําระเงินงวด ซึ่งตลอดป ี2557 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด 

 1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น 

  บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนโดยบริษทัฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้

อย่างชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

2. เคารพและปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิทางปัญญาและลิขสิทธิ ์

3. รณรงค์ไม่ให้พนักงานใช้สนิค้าที่มีลักษณะเปน็การละเมิดลิขสิทธิ ์

4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สนิค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้นวา่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นบรษิัทฯ ทั้งหมด ต้องเป็น

โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย 

  การดําเนินการในปี 2557 

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มกีารฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ 

2. บริษัทฯ ได้จัดทําหนังสือประกาศห้ามพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิใ์น

หน่วยงานของบริษทัฯ โดยมีประกาศไว้เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2553 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเปน็อีกหนึ่งกุญแจสําคัญ สําหรับการประกอบกิจการและพัฒนา

ผลงานทีเ่ป็นเลิศบริษัทฯ จึงได้จัดทํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลกัษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใสใ่จธรรมาภิ

บาล ต่อต้านคอร์รปัชั่น” 

 ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธรุกิจและเกิดผลสูงสดุ บริษัทฯ จึงได้จดัให้มี

กระบวนการในการประเมินความเสีย่งจากการทุจริตขึ้นก่อน เพื่อนําผลการวิเคราะห์และการประเมินมาจัดทาํเป็นนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น 

 ซึ่งในปัจจุบนั บริษทัฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทั้งจากการลงประกาศนโยบายฉบับดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ www.pps.co.th. และการร่วมลงนามคําประกาศเจตนารมณ์เพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจรติ (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษทัฯ ได้มีแนวปฏิบัตดิ้านการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นดังตอ่ไปนี้ 

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. กําหนดให ้คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบรษิัทในเครือของ บริษัทฯ ปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น 

2. กําหนดให ้คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่และรับผดิชอบในการกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อ

ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สนับสนนุการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธภิาพ 

3. กําหนดให ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กํากับดูแลควบคุมและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อการตดิตามและ

ประเมินผลการปฏบิัติตามนโยบายตอ่ต้านการทุจริตตามแนวทางที่ได้ระบุไว ้รวมถึงพิจารณาติดตามความเสี่ยงและป้องกัน

จากการทุจริตและคอร์รัปชั่นในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการทจุริตคอร์รัปชั่น เพือ่ให้ม่ันใจว่าเป็นไปตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน่และมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสทิธภิาพ ทั้งนี้ได้มีการกําหนดให้มีการ

ตรวจติดตามและประเมินผลอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส 

4. กําหนดให้พนักงานทุกคนของบริษทัฯ ได้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมี

ความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตของบรษิัทฯโดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็น

ส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนเข้ารับตําแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ 

5. กําหนดให ้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหนา้ที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด หาก

พบเห็นการกระทําผิดหรือการฝ่าฝนื จะต้องรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานทีไ่ด้กําหนดไว้ 

  การดําเนินการในปี 2557 

1. บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม

2557 

2. บริษัทฯ ไดป้รับปรงุและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 1/2557) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารใหพ้นักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธปีฏิบัติในการต่อตา้นคอร์รัปชั่น 

4. บริษัทฯ ได้จัดเตรยีมเอกสารเพ่ือยื่นการขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต (CAC) โดยมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองภายในป ี2558 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ไดใ้ห้ความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และถือเปน็หลักในการประกอบธุรกิจและดําเนนิกิจการไปสู่ความม่ันคง

อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่า พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในการสร้างผลงานทีเ่ป็นเลิศให้บริษัทฯ บรษิัทฯ จึงปฏิบัติต่อ

พนักงานทุกคนอยา่งเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทีด่ ีรวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพนักงานเสมอ

มา ทั้งในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบคุคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัต ิประวัติสุขภาพ ประวตัิการทํางานและอ่ืนๆ ของพนักงาน นอกจากนี้ ใน

กรณีที่ต้องการเปดิเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ บริษทัฯ จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือ บริษัทฯ ได้รบัความเห็นชอบจาก

พนักงานผูน้ั้นก่อน 

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือมีเจตนาส่อไปในการทุจริต 

2. ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าถึงนโยบายที่จะไมเ่กี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. เน้นย้ําให้พนักงานทุกคนไม่กระทําการละเมิดหรือคุกคาม ทั้งจากวาจา และการกระทาํต่อผูอ่ื้นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อ

ชาต ิเพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรสรสนิยมทางเพศ อัตลกัษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการ

ทางร่างกายและจติใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทํางานที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม ่

4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนทีเ่หมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่เพือ่รับเรื่องร้องเรียน

หรือแจ้งเบาะแสทัง้ในกรณีที่พบเห็น พนักงานบริษทั หรือ คณะกรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั

บริษัท จรรยาบรรณและข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ 

5. กําหนดนโยบายการคุ้มครองและใหค้วามเป็นธรรมแกพ่นักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่แจ้งขอ้มูล หรือให้

เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั จรรยาบรรณและข้อกําหนดเกี่ยวกับ

จริยธรรมของบริษทัฯ (Whistleblower Policy) ซึ่งรายละเอียดของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการจัดการ การ

ดําเนินการตรวจสอบสืบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง การเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นความลับ และบทลงโทษสําหรบัผู้ที่กระทําผิด 

  การดําเนินการในปี 2557 

1. บริษัทฯ ไดด้ําเนนิการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างตน้อย่างเคร่งครัด 

2. บริษัทฯ ไดส้ร้างชอ่งทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน 

หรือแสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ  

  อย่างไรก็ด ีตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกรอ้งเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงการให้ความสําคัญกับการปฏิบตัิต่อแรงงานเปน็อย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเหน็คณุค่าในตัวของพนกังานทุก

คนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ คนนั้นมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด บรษิทัฯ จึงปฏิบัติต่อ

พนักงานทุกคนอยา่งเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทีด่ีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 4.1 การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการทํางาน 

  บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเปน็ธรรม โดยการไมใ่ช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่

บังคับให้พนักงานทํางานโดยปราศจากความสมัครใจ  

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. ปฏิบัติตามข้อบังคบัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรือ่งข้อกําหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึงข้อกําหนดเรื่องการ

ปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน ทัง้เรื่องการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงิน

โบนัส วา่จะให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิและจะทาํการพิจารณาจากผลงาน ความรู ้ความสามารถของ
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พนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัตแิละไม่นําเอาข้อกําหนดเรื่องอายุ เช้ือชาต ิสัญชาต ิสีผวิ ศาสนา ชนชั้นวรรณะ หรือการ

แสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจํากัดหรือเอามาเปน็ปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด 

2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่เพือ่เปิดโอกาสให้

พนักงานทุกคน สามารถร้องเรียนเรือ่งต่างๆ ในกรณีทีถู่กกดขี่ข่มเหง ถูกละเมิดสทิธิไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการทราบ

เบาะแสหรือพบเห็นการกระทําที่ผิดกฎหมายรวมถึงการกําหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสทีเ่ป็นระบบและ

ยุติธรรม 

3. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดิโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่าง

ทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

  การดําเนินการในปี 2557 

1. บริษัทฯ ไดด้ําเนนิการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างตน้อย่างเคร่งครัด  

2. บริษัทฯ ไดส้ร้างชอ่งทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน 

หรือแสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ  

3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ PPS Training Center ดําเนินการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย 

 4.2 การคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทํางานของพนักงาน 

  นอกจากการจ้างงานและการเคารพสิทธใินการทํางานที่บริษทัฯ ปฏิบตัิตอ่พนักงานแล้ว บรษิัทฯ ยังใส่ใจถึงชีวติความเป็นอยู่ของ

พนักงานทุกคน โดยจัดให้มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

ตามที่กฎหมายกําหนด และการจัดให้มีสวัสดิการพิเศษอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองทนุสํารองเลี้ยงชีพเพื่อให้ครอบคลุมถึงชีวิตความ

เป็นอยู่ทีด่ีขึ้นของพนักงานบริษทัทุกคน  

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. ฝึกอบรมและเผยแพร่คู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงเง่ือนไขการจ้างงานรวมถึงสทิธิประโยชน์ตา่งๆที่พนักงาน

จะได้รบั รวมถึงค่าตอบแทน การปรบัขึ้นค่าตอบแทนตามความรู ้ความสามารถของพนักงาน สิทธิวันลา เงนิทดแทนและ

สวัสดิการขั้นพืน้ฐานตามกฎหมาย รวมถึง สวัสดิการพเิศษอ่ืนๆ ที่บรษิัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น โครงการเงินสมทบ

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โครงการเงินเกษียณอายุ เงินประกันสังคม 

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 

2. กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้กําหนดคา่ตอบแทนและ

สวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษาพนักงานที่มีคณุสมบัติที่ต้องการไว้ได ้ซึ่งสามารถ

สรุปได้ดังนี้  

2.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งจะขึ้นอยูกั่บความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ในแตล่ะป ีรวมถึงสวัสดิการต่างๆ อาท ิเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพทป์ระกันสุขภาพ ประกันสังคม 

2.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เงินชดเชยเกษียณอายุ (Retirement 

Compensation) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)   

  การดําเนินการในปี 2557 

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มโีครงการเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรบัพนักงาน (Provident Fund) โดย บริษทัฯ ได้เริ่มดําเนนิการ

มาตั้งแต่เดือน สิงหาคม2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนบัได้วา่เป็นกองทุนที่บรษิัทฯ ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มโีครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มดําเนินการในเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่าน

มาซึ่งนับเป็นการดาํเนินการในปีแรก 

3. บริษัทฯ ไดท้ําประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน  
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 4.3 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

  สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษทัฯ นัน้ พนักงานตอ้งอยู่ในสถานที่กอ่สร้างเป็นส่วนใหญ ่เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการ

ก่อสร้างของโครงการ พนักงานของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงสูงจากการไดรั้บอันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯไดใ้ห้ความสําคัญกับ

เรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้มีแนวปฏิบตัิด้านการคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ดังต่อไปนี้ 

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. จัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้พนักงานบริษทัทุกคน นอกเหนือจากประกันสังคมและสวสัดกิารอ่ืนๆ ตามที่

กฎหมายกําหนด  

2. กําหนดมาตรการพร้อมจัดทําแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Plan) การจัดการเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน

สํานักงานและในสถานที่ก่อสร้าง  

3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จาํเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจําและเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่ก่อสร้าง

ได้แก ่หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้  

4. จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่องข้อกําหนด ข้อปฏิบัต ิและมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด

อันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ 

  การดําเนินการในปี 2557 

  เจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ ไดป้ฏิบัติตามแนวทางการปฏิบตัดิังกล่างอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการทํางานถึงขั้นหยุดงาน

หรือเจ็บป่วยจากการทํางาน 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

 บริษัทฯ เอาใจใส ่ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเปน็ผู้ได้รบับริการโดยตรงจากบรษิัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความ

พอใจสูงสุดกับลูกคา้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถม่ันใจได้ว่าจะได้รบับริการที่มีคุณภาพ ราคายุตธิรรม และส่งมอบงานได้ตรงเวลา ซึง่ถือเป็น

เป้าหมายหลักในการดําเนนิงานบริหารโครงการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนกัถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทําที่เป็นการละเมิดหรือทําให้เสียสิทธิของผู้บริโภค 

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า 

2. ปฏิบตัิงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ไดท้ําพันธะสัญญาไว้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน 

3.  ปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) รวมถึงต้องถูกต้อง

ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  

4. เอาใจใส ่บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกคา้ 

  การดําเนินงานปี 2557 

  บริษัทฯ ได้จัดให้มกีารสํารวจความพงึพอใจของลูกค้าประจําป ีเพื่อประเมนิผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในดา้นตา่งๆ 

ซึ่งผลประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 82.1% ทั้งนี้บริษัทฯ จะมกีารเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างป ีเพือ่นํามาปรับปรุงและพัฒนาการใหบ้ริการเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 10. ความรบัผิดชอบต่อสังคม หน้า 64 

6. การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการบรษิัท มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการดําเนนิธุรกิจภายใต้กรอบการทาํงาน คือ การบรหิารจัดการดา้นความ 

ปลอดภยั สุขอนามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment (SHE)) และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ อีกทัง้

ยังให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใชท้รัพยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

ต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดาํเนนิงานของธุรกิจด้วย 

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ให้เกิดความ

เข้าใจ และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนําไปสู่การปฏิบัตทิี่ยั่งยืน 

2. ให้คําแนะนําแกลู่กค้าและผู้ออกแบบ ในการออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม หรืออาคารเขียว (Green Building) 

3. รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ด้วยการประหยัดน้ํา ประหยัด

ไฟฟ้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น 

4. ควบคุมให้ผูร้ับเหมาปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) และปฏิบัตติามข้อกฎหมาย 

ข้อบังคับต่างๆอยา่งเคร่งครัด เช่น  

4.1 ต้องจัดทํารั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบสถานที่ก่อสร้าง 

4.2 ต้องใช้ผ้าใบ หรือวสัดุอ่ืนที่เหมาะสม ปิดกันสิ่งก่อสร้างป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

4.3 ต้องจัดอุปกรณ์และสถานที่สําหรับล้างทําความสะอาดล้อและตัวถังรถ กอ่นออกจากสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องดูแล

รักษาความสะอาดทางเท้า ถนน และที่สาธารณะที่อยูต่ดิกับที่ก่อสรา้ง 

4.4 ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวนชุมชนข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง  

4.5 มีมาตรการควบคุมและกําจัดของเสยีจากการก่อสร้าง  

4.6 เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างต้องสวมหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตีใ้ช้เข็มขัดนิรภัย เม่ือทํางานในที่สูง เป็นต้น 

4.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัตงิาน ทั้งด้านความปลอดภยั สุขอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม ทุกสปัดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการทีไ่ม่ได้ปฏิบัติจะต้องทําการแก้ไข 

  การดําเนินงานปี 2557 

  เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างตน้เป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาชีพ บรษิัทฯ จึงให้ความสาํคัญที่จะนําไปปฏบิัติทั้งในส่วนของ

สํานักงานใหญ่และที่โครงการก่อสรา้งทุกโครงการ ทัง้น้ี บริษทัฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภยั สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความชํานาญในการให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษทัฯ คณะกรรมการบรษิัทจึงให้ความสาํคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสูส่งัคม รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนนุ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู ้ความชํานาญ และนวัตกรรมออกสู่

ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดบัวิชาชีพวิศวกรรม  

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร 

2. ส่งเสริมทัศนคติทีด่ีในวิชาชีพวิศวกรรม 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 10. ความรบัผิดชอบต่อสังคม หน้า 65 

3. เป็นตัวอย่างของวศิวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสีขาว 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร 

  การดําเนินงานปี 2557 

1. บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้กําหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะใน

การทํางาน ผา่นกจิกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1.1 โครงการ “PPS Future Leader” ซึ่งเป็นโครงการสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฯ 

1.2 โครงการ “มอบทุนการศึกษา จํานวน 200,000 บาท” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีความสามารถ ให้

มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและกลับมาพัฒนาบริษทัฯต่อไป 

1.3 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให ้วิศวกร/สถาปนิกของบริษทัฯ พัฒนาความรู้ความสามารถ

ของตนเองโดยการสอบเลือ่นขั้นระดบัใบประกอบวิชาชพี 

1.4 โครงการ “รางวัลคุณค่าคู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายในบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําความดี 

เป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผูบ้งัคับบัญชา และของเพ่ือนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพ่ือนๆ พนักงาน  

1.5 โครงการ “PPS RUN FOR LOVE”โดยให้พนักงานร่วมแข่งขันวิ่ง “Standard Chartered Bangkok Marathon” ครั้งที่ 27 

เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความสามัคคีภายในองค์กร เกดิทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และ

แสดงให้เหน็ว่าไมม่ีอะไรที่คน PPS ทําไม่ได ้

2. บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการเปน็วิศวกรที่ดีสูชุ่มชนและสงัคม จะสามารถยกระดับวิชาชีพ

และพัฒนาสังคมอย่างยังยืน จึงจัดกจิกรรมต่างๆ ดังนี้ 

2.1 การเผยแพร่ความรูสู้ผู่้ร่วมงานในโครงการ โดยการร่วมงานกับบริษทัฯ ซึง่ก็หมายถึงการร่วมงานกับบุคลากรที่มี

คุณภาพ ทํางานเปน็ระบบ ใช้นวัตกรรมในการทํางาน เพื่อให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผูร้ับเหมา หรือผูร้ับเหมาช่วง ได้เห็น

ตัวอย่างในการปฏิบัติงานทีด่ ีและนําไปปฏิบัตติาม 

2.2 การเผยแพร่ความรูสู้ชุ่มชน โดยการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เชน่ ให้คณะนักศึกษาเข้ามาดูงาน

ในพื้นที่ก่อสรา้งจรงิ  

2.3 การเผยแพร่ความรูสู้ส่ังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสขีาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร อีกทั้งยังเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบรษิัทฯ  

2.4 จัดอบรมในโครงการ CSR โดยจัดอบรมให้กับวิศวกรของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (EGAT) ในหัวข้อ “การ

บริหารโครงการสาํหรับหัวหน้างาน” เม่ือวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 และวิศวกรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ในหัวข้อ “แนวทางในการเลื่อนระดบัเป็นสามัญวิศวกร” เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2557 

2.5 ร่วมกับเจ้าของโครงการในการจดัทาํโครงการพัฒนาชมุชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นการปรบัปรุงพัฒนา

ห้องสมุด หรืออาคารของโรงเรียนทีอ่ยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง เช่น งานปรบัปรุงอาคารเรียนเด็กอนุบาล โรงเรียนวัดอรุณ

รังษ ีอําเภอองครกัษ ์จังหวัดนครนายก 

2.6 การช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคทุนการศึกษาให้นกัเรียนขาดแคลน บริจาคเพ่ือสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิสิริมัง

คลานุสรณ ์โรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย เปน็ทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสร้างให้กับมูลนิธิต่างๆ  

2.7 ใส่ใจด้านการอนุรกัษ์พลังงาน โดยริเริ่ม “โครงการวัดประหยัดพลังงาน” โดยบรษิัทฯ ได้คัดเลือกวัดโฆษมังคลาราม 

จังหวัดนครพนม เป็นวัดต้นแบบในการดําเนนิโครงการ 
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8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ  อีกทั้งยังเผยแพรน่วัตกรรมที่

สร้างขึ้นคืนสูชุ่มชนและสังคมอีกด้วย  

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใชใ้นงานบริการวชิาชีพอย่างเต็มรูปแบบ 

2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

3. เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสูชุ่มชนและสังคม 

  การดําเนินงานปี 2557 

1. มีการนําระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซด์งานกับออฟฟศิมาใช ้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางาน และตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน  

2. พัฒนาโปรแกรม Site Walk และ Site Defect เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถทําให้

การติดต่อสื่อสารของผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้างานการก่อสร้างสะดวกมากขึ้น โดยสามารถสรา้งรายงานความกา้วหน้าของ

โครงการ และส่งให้กบัเจ้าของโครงการหรือใช้ในการประชุมผู้บริหารโครงการ ทําใหส้ามารถลดงานซ้ําซ้อน ประหยัดเวลา 

และสามารถใช้เปน็เอกสารอ้างอิงได ้ 

3. จัดทําหนังสือ “รหัสการบริหารโครงการ” เพื่อถ่ายทอดความรู ้ที่รวบรวมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในด้านบริหาร

โครงการงานก่อสร้างของคุณประสงค ์ธาราไชย ซึ่งเปน็ประธานกรรมการบริษทัและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตัง้บริษทัฯ โดยรายได้

ทั้งหมดจากการจําหน่ายหนังสือไดม้อบให้เป็นทนุการศึกษาสําหรบันักเรยีนขาดแคลน มูลนิธิช่วยนักเรยีนที่ขาดแคลน ในพระ

บรมราชินูปถัมภ ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดทําหนังสือ “ประสบการณ์งานช่าง” เล่ม 1 และ 2 ซึ่งเป็นการรวบรวม

ประสบการณ ์เกรด็ความรู้เชิงช่าง สิง่ทีพ่บเห็นและปฏบิัติจริงของคุณ คณุประสงค์ ธาราไชย เพื่อมอบให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 

พนักงาน และผูท้ี่ให้ความสนใจ อีกดว้ย 

4. รายการวิทยชุ่างมันส ์FM 106 MHz ทุกวันอาทิตย ์14.00 – 15.00 น. เปน็รายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่างจากผู้เชี่ยวชาญ

หลากหลายสาขาวิชา ที่จะทาํให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับชา่ง กลายเปน็เรื่องง่าย กลายเป็นเรื่องสนุก และกลายเป็นเรื่องตลก 

รวมทั้งเปิดสายตอบคําถามจากผูฟ้ังทุกคนอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย 

9. การจัดทํารายงานแห่งความยั่งยืน 

 เพื่อให้การนําเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดทํารายงานแห่ง

ความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจําป ีซึ่งจะแสดงรายละเอียดการดาํเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพัฒนาเนื้อหาเพ่ือให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานล่าสดุของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 

(Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทํารายงานแห่งความยั่งยืนที่เปน็ที่ยอมรับในระดบัสากลมากที่สุดในขณะนี้ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 

3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ป ี2557 โดยมีความเห็นว่าผลการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 องค์กรและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม 

1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อตรง 

1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กํากับดูแลและพัฒนา 

1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเหมาะสมเพ่ือให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

1.5 องค์กรกําหนดใหบุ้คคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

2.1 องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อยา่งชัดเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไวอ้ย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร 

2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกดิการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค ์

3.3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กําหนดสิ่งทีค่าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัต ิเพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้

นั้นสามารถนําไปสูก่ารปฏิบัติได ้

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

4.1 องค์กรจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่กําหนดไว ้

4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จําเปน็ต่อการสนับสนุนให้

การควบคุมภายในสามารถดําเนนิไปได้ตามที่วางไว ้

4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม 

5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้วา่การควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพรอ่งของการควบคุมภายในอยา่งทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบ้ริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการตามความเหมาะสม 
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สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ได้วา่จ้าง “บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จํากัด” ทําหน้าที่เปน็ผู้ตรวจสอบภายในสําหรบัการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในของธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นรายไตรมาส รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบ

ภายใน โดยบริษทั ควอนตัม้ พอยท ์คอนซัลติ้ง จํากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชนีพร ทองสันสระ เป็นผูดู้แลการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามเห็นว่าไม่พบประเดน็ข้อบกพรอ่งใดๆในระบบการควบคมุภายใน

อย่างมีสาระสําคญั 

 นอกจากนี้บรษิัทฯ ไดจ้ัดตัง้สํานักตรวจสอบภายใน โดยไดม้อบหมายให ้นายอนุพันธ ์วนานุกูล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น

พนักงานของบรษิัทฯ ทําหนา้ที่ประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายในของบรษิัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซัลติ้ง จํากัด 

ทั้งนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานที่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อยา่งเป็นอสิระจากฝา่ยบรหิาร 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้กํากับดูแล แนะนํา 

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า

การควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผูบ้ริหารและในระดบัปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเสีย่ง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งขึ้นมาทําหน้าที่

ร่วมกําหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจําป ีประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือดาํเนินการใดๆ 

เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งสาํนักกํากับการปฏบิัติงาน (Compliance Unit) และได้มอบหมายให้ นายพงศ์ธร ธาราไชย เปน็ผูร้ับผดิชอบงานดังกล่าว 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

 คณะกรรมการบรษิัทเปน็ผูร้ับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปีของ บริษัท โปรเจค แพลน

นิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีทีร่ับรองทัว่ไป โดยใชน้โยบายการบัญชีทีเ่หมาะสมอย่าง

สมํ่าเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปดิเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ตลอดจนการกําหนดนโยบาย การจัดให้มีระบบงาน รวมถึงการตรวจติดตามกํากับดูแลและพิจารณาเรื่องตา่งๆ เพื่อให้บริษทัฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ การกํากับดูแลกิจการที่ด ีมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการแจง้เบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมี

การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธภิาพ และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรือ่งดังกล่าวไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจําป ี

 คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงนิว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม 

สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชทีี่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระสําคญั ตามหลักการบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม

ครบถ้วนทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

1. ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงนิ

ประจําป ี2557 เพื่อความม่ันใจว่าการจัดการทํางบการเงินของบริษัทฯไดจั้ดทําตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทั่วไป และไดเ้ปดิเผยข้อมูล

ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และผูส้อบบัญชไีด้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุน้ 

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอเหมาะสม และ

ประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยกํากับดแูล แนะนํา และสนบัสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอสิระของสํานักตรวจสอบภายใน สอบ

ทานรายงานผลการตรวจสอบภายในป ี2557 และติดตามให้มีการปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผล และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯและบรษิัทย่อยมีความเหมาะสม

เพียงพอ ในการปอ้งกันและลดความเสี่ยงที่อาจขึ้นขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัท ฯรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดบริษทัฯ และข้อผูกพันที่บริษทัมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ดําเนนิการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทฯ ข้อผูกพันทีบ่ริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสําคัญในเรื่องไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อกําหนดดังกล่าวและข้อผูกพัน

ที่บริษทัฯ มีไว้กับบคุคลภายนอก 

4. การคัดเลือกผู้สอบบัญช ีพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญช ีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู ้

ความสามารถในการตรวจสอบทีมงานของผู้สอบบัญชใีนสํานักงานและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยได้เสนอแต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชี ด ีไอ เอ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจําป ี2557 ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ เป็นประจําทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่สาํคัญ 

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารให้ความสําคัญและระมัดระวังต่อการบริหารความเสี่ยง 

รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยพิจารณาและวางระบบ การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการติดตามผล

ความคืบหน้าและมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ ให้สอดคล้อง กับสถานการณป์จัจุบัน จึงเชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้

ถือหุ้นทุกราย 

6. รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนนิการ สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่

เกีย่วโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

7. การกํากับดูแลกิจการที่ด ีคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารให้ความสําคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกํากับ

ดูแลกิจการที่ด ีเพือ่ความเชื่อม่ันแก่ผู้ถือหุน้ 

8. การต่อต้านคอร์รปัชั่น คณะกรรมการบริษทั และผู้บรหิารให้ความสําคญัในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น หลังจากบรษิัทฯได้

ประกาศนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นเม่ือป ี2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่หลักตามนโยบายดังกลา่วแล้ว ในป ี2557 

บริษัทฯยังได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติอีกด้วย 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างอสิระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบทีไ่ด้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และที่กําหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ มี

การรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดําเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในทีม่ีประสิทธิภาพ มกีารบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสทิธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน

อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได ้
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดถู้กจัดตั้งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 9 พฤศจกิายน 2556 

มีจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี นางวิภาว ีบุณยประสทิธิ์ ดํารง

ตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน นายคเชนทร ์เบญจกุล เป็นกรรมการ และ นางวรภรณ ์ชาวนา เป็น

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏบิัติหน้าทีต่ามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยในป ี2557 มีการ

ประชุมรวม 2 ครัง้ เพื่อปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎบัตรของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ที่ผ่านการลงมติรับรองของ

คณะกรรมการบรษิัท ให้มีผลบังคับเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั  

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2557 มีจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ส่วน

กรรมการอีก 3 ท่าน ที่เหลือเป็นบุคคลผู้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเปน็คณะกรรมการ โดยม ีนายพงศ์ธร  ธาราไชย ดํารง

ตําแหนง่ประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม ซึ่งวัตถุประสงคข์องการแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิัท ในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาดา้นธรรมาภบิาล

และความรับผดิชอบต่อสังคม ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทีด่ีตามมาตรฐานด้าน

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สังคม ทั้งในระดบัประเทศและในระดับสากล 

โดยในป ี2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีแผนการดําเนนิงานด้านธรรมา  ภิบาลและความรบัผิดชอบ

ต่อสังคม ดังต่อไปนี้ 

1. ยกร่างกฎบัตรสําหรับคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบตอ่สังคม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. กําหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบตัิในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ 

3. ตรวจสอบและใหค้ําแนะนําในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด รวมทั้งหลักปฏิบัตทิี่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

4. ปรับปรุงข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และกําหนดแนวทางให้

สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กําหนดไว ้

5. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม   

6. พิจารณากิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมถึง แผนงานและงบประมาณประจําปีสาํหรับการดําเนินการด้าน

ความรับผิดชอบตอ่สังคม (SR) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

7. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสําเรจ็ รวมทั้งคุณภาพ

ของโครงการ SR 

ซึ่งจากแผนการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชมุชน สังคม และสิง่แวดล้อมในอนาคต 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อรองรับสภาวการณ์แข่งขัน และเป็นการเตรยีมความพร้อมเข้าสู ่AEC ในป ี2558 และมุ่งสู่ความเป็นผูน้าํในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่

ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จําเป็นและมีความสําคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้บริษทัฯ 

สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว ้โดยลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  
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บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายให้บรษิทัฯ และบริษทัย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงรบัผิดชอบในการกํากับดูแล กําหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสทิธิภาพ และกําหนดให้การบรหิารความเสี่ยงเปน็ภารกิจทีส่ําคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุมความ
เสี่ยงอยู่ในระดบัยอมรับได ้ให้มีการป้องกันไม่ให้สูญเสยีโอกาสทางธุรกิจ  

ในป ี2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครัง้ โดยมีวาระสําคัญสรุปได ้ดังนี้ 

1. นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจําป ี2557 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดจ้ัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อนําเสนอแผนการ
บริหารความเสีย่งและ KPI สําหรบัการปฏิบัติงานในปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ 

2. การประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านตา่งๆ ที่จะมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเสนอแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรับได ้

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มีการพิจารณาและกําหนดใหฝ้่ายงานทีเ่กี่ยวข้องดําเนินการจัดทํา “แผนฉุกเฉินเพื่อ
รับมือเศรษฐกิจขาลง” เพื่อเป็นแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความผันผวน และส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการดําเนินธุรกจิ 

3. ติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันความเสีย่งและแผนการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษทัย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว ้

4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 จากการที่บรษิัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จงึมอบหมายให้
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดทําการประเมนิความเสี่ยงด้านสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเป็นการปอ้งกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดงักล่าว ที่ส่งผล
ลบต่อภาพลักษณแ์ละการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ  

5. การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อตา้นทุจริต 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้กําหนดให้ทุกผา่ยของบริษัทฯ จดัทําการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อตา้นทุจริต เพื่อนาํ

ข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบรษิัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ที่บริษทัฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เพ่ือเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

จากการดําเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีการติดตามผลสําเรจ็ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการบริหารและการจดัการความเสี่ยงมี
ประสทิธิภาพ อันจะส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธภิาพ นําไปสูก่ารกํากับดูแลกิจการที่ด ีเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่
องค์กรอย่างยั่งยืน 

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท ควอนตัม้ พอยท ์คอนซัลติ้ง จํากัด ที่บรษิัทฯ ได้ว่าจ้าง ใหท้ําหนา้ที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทํางานทีส่ําคัญ 

นางสาวรัชนีพร ทองสันสระ หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท ควอนตัม้ พอยท ์ 

คอนซัลติ้ง จํากัด 

46 ปริญญาตร ีบริหารธุรกจิ 

มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

2554 - ปัจจุบนั หัวหน้าผู้หน้าตรวจสอบระบบ 

การควบคุมภายใน 

บริษัท ควอนตัม้ พอยท ์คอนซัลติ้ง จํากัด 

2552 - 2554 หัวหน้าผู้หน้าตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน 

บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โคช้ชิ้ง จํากัด 
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12.  รายการระหว่างกัน 

 

รายการระหว่างกันของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) กับบริษทัย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สําหรับป ี2557 และ 2556  

ลําดับ บุคคล/นิติบุคคล  

ที่อาจมีข้อขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) คําชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความ

จําเป็น และความสมเหตุสมผล ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

1 บริษัท พงศธ์ีรธร จํากัด เป็นกจิการของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กรรมการของ บริษัท พงศ์

ธีรธร จํากัด ประกอบด้วย 

1. นายประสงค์ ธาราไชย 

2. นางเรวด ีธาราไชย 

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย 

4. นายธรีธร ธาราไชย 

บริษัทฯ เช่าพื้นที่ชัน้ 4 และ

เช่าพื้นที่ชัน้ 1 เพิ่ม เมื่อวันที่ 

6 มิถุนายน 57 

678,410 336,497 85,717 4,704 - ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นทีบ่ริษทัฯ 

เคยใช้บริการ (สมาคม วสท.) แต่มีความ

สะดวกกว่า สถานที่อยู่ใกล้กับบริษทั 

- ค่าบริการอัตราใกล้เคียงกับทีเ่รียกเก็บ

กับผู้เช่ารายอื่น  

- พืน้ที่ชัน้ 4 บริษัทฯ เช่าเพื่อใช้เป็นห้อง

อบรมสัมมนา  

- พืน้ที่ชัน้ 1 เช่าเพื่อรองรับการขยาย

ธุรกิจใหม่ – หน่วยงานภาครัฐ และพืน้ที่

บริษัทฯ ไม่เพียงพอ 

2 กิจการร่วมค้า พ ีพ ีคิว กิจการร่วมค้า  

บรษิทัฯ มีสดัสว่นรว่มคา้ 

ร้อยละ 80 

กิจการร่วมค้าว่าจ้างให้เป็นที่

ปรึกษาโครงการ 

 

6,102,370 6,102,370 6,610,901 4,576,778 บรษิทัทาํบนัทกึขอ้ตกลงเป็นที่ปรกึษา

โครงการศาลฎีกา ร่วมกันกับผูร้่วมคา้อีก 2 

ราย คา่บรกิารคํานวณตาม ราคาขายปกติ  

   บริษัทฯ ให้เชา่อาคาร

สํานักงาน 

24,000 24,000 - 2,000 บริษัทฯ ให้ใช้ที่ตั้งบริษัทฯ เป็นที่อยู่สถาน

ประกอบการ 

   บริษัทฯ ให้บริการธุรการ

ทั่วไป 

189,600 180,000 15,800 30,000 ใช้พนักงานของบรษิัทฯ คํานวณราคาจาก

เงินเดือนพนักงานที่บริษทัฯ จ่ายอัตราร้อย

ละ 5 
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ลําดับ บุคคล/นิติบุคคล  

ที่อาจมีข้อขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) คําชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความ

จําเป็น และความสมเหตุสมผล ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

3 บริษัท บิลค ์เอเชีย จํากัด บริษัทร่วม  

บรษิัทฯ ลงทนุในหุน้สามัญ 

ร้อยละ 10  

คุณธรีธร ธาราไชยผู้บริหาร

ระดบัสูงของบรษิทัฯ เขา้

เป็นกรรมการ บรษิทั บิลค ์

เอเชยี จํากัด 

     บริษัทฯ เล็งเหน็ว่า ธุรกิจของบริษัท บิลค ์

เอเชีย จํากัด เป็นเทคโนโลยีทีช่่วย หรือ

เอื้อในกระบวนการทํางานของบรษิัทฯ 

และมีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านรายได้ใน

เชิงของอุตสาหกรรมไอท ีจึงร่วมเป็น

พันธมิตรทางธุรกจิ ร่วมกันออกแบบ

ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 

   บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์

ของบริษัท บลิค ์เอเชีย จํากัด 

186,916 39,731 - 53,727 ราคาตลาด 

   ร่วมกันพัฒนาซอฟทแ์วร ์

Builk SiteWalk Power by PPS 

- - - 600,000 ราคาตามที่ตกลงกัน 

   บริษัทวา่จ้างบริการดูแล

ระบบสารสนเทศ 

560,748 140,187 46,729 393,458 ราคาตามที่ตกลงกัน 

   บรษิัทฯ ใหกู้ย้ืมเงนิแปลงสภาพ - - 9,000,000 9,000,000 สัญญากู้ยืมเงิน  

   ดอกเบี้ยรับ – ค้างรับ 540,000 108,000 540,000 90,000 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายชําระ

ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นป ีครบกําหนด

ชําระในป ี2561 
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12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผูบ้รหิารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทีเ่กิด

ขึ้นกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกดิขึ้นในงวดบัญชี ป ี2557 เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล ประกอบกับการกําหนดราคา หรือ

เงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือว่าเปน็รายการที่มีราคาและเง่ือนไขการค้าทั่วไป เพราะมีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบรษิัทประเมิน

กลาง หรือราคาตลาดเปรียบเทียบแล้วแต่ความเหมาะสม จึงไม่ทําให้บรษิัทเสยีประโยชน์แต่อย่างใด  

12.2 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน  

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษทัหรือบริษทัย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจาํเปน็และความเหมาะสมของ

รายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษทัจะไดใ้ห้ผู้เชี่ยวชาญ

อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวา่งกันดังกล่าว เพือ่นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณ ีทั้งนี้บริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบ

บัญชีของบริษทัและแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต   

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยูบ่นเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ สามารถอ้างอิงได้กับ

เงื่อนไขทางธรุกิจประเภทเดยีวกันทีบ่ริษัทกระทํากับบคุคลภายนอก ทัง้น้ี บริษทัจะปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้กําหนดและปฏิบตัิเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพยท์ี่สําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบรษิัทยอ่ย ตาม

มาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด 

12.4 มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษทัเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์มีส่วน

ได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิัทจะจัดให้มีการประชมุคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุม เพื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณ)ี เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่าง

ยุติธรรมและมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจําหน่ายทรัพย์สินทีส่ําคัญของบริษัท 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.  ข้อมูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี 

 

13.1 ผู้สอบบัญช ีและสรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างป ี2555 – 2557 

งวดบัญชีปี 2555  

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

โดย นางวไิลรตัน ์โรจน์นครินทร ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชทีี่ได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผู้สอบบญัช ี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ แสดงฐานะการเงิน

รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  

และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

  

งวดบัญชีปี 2556  

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

โดย นางวไิลรตัน ์โรจน์นครินทร ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชทีี่ได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผู้สอบบญัช ี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ แสดงฐานะการเงิน

รวม ผลการดําเนนิงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

งวดบัญชีปี 2557  

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

โดย นางวไิลรตัน ์โรจน์นครินทร ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชทีี่ได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผู้สอบบญัช ี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ แสดงฐานะการเงิน

รวม ผลการดําเนนิงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

งบการเงิน 

(ก) ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2555 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 66.01  31.07% 29.31  13.18% 36.04  15.42% 

เงินลงทุนชั่วคราว 20.00  9.41% 69.95  31.45% 83.85  35.88% 

ลูกหนี้การค้าสทุธ ิ 54.79  25.79% 55.42  24.91% 39.52 16.92% 

 ลูกหนี้การค้า 55.97  26.34% 56.60  25.44% 41.84  17.91% 

 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (1.18) -0.55% (1.18) -0.53% (2.32)  -0.99% 

ลูกหนี้อื่น 2.16  1.02% 3.69  1.66% 6.26  2.68% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 142.96  67.29% 158.36  71.19% 165.67  70.90% 

เงินประกันผลงาน 12.64  5.95% 14.42  6.48% 15.30  6.55% 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม 0.00  0.00% 2.34  1.05% 2.49  1.07% 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 2.75  1.30% 2.49  1.12% 2.94  1.26% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  0.46  0.22% 0.46  0.21% 0.46  0.20% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 10.16  4.78% 9.92  4.46% 9.29  3.98% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  0.59  0.28% 1.85  0.83% 2.58  1.10% 

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน  29.27  13.77% 12.60  5.67% 12.76  5.46% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 0.00  1.89% 9.00  2.52% 9.00  3.85% 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 4.02  0.00% 5.61  4.05% 5.68  2.43% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9.62  4.53% 5.39  2.42% 7.51  3.20% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 69.51  32.71% 64.08  28.81% 68.01  29.10% 

รวมสินทรัพย์ 212.47  100.00% 222.44  100.00% 233.68  100.00% 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.77  0.36% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 20.19  9.50% 21.46  9.65%  29.75 12.73% 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิที่ครบกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป ี

0.11  0.05% 0.12  0.05%  0.12 0.05% 

ภาษีเงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย 0.00  0.00% 0.35  0.16%  0.00 0.00% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 21.07  9.92% 21.93  9.86% 29.87  12.78% 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.30  0.14% 0.18  0.08% 0.06  0.02% 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 20.27  9.54% 22.26  10.01% 24.11  10.32% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 20.57  9.68% 22.44  10.09% 24.17  10.34% 

รวมหนี้สิน 41.63  19.59% 44.37  19.95% 54.04 23.13% 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2555 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทุนจดทะเบียน 100.00  47.07% 100.00  44.96% 100.00  42.79% 

ทุนที่ออกและเรยีกชําระแล้ว 100.00  47.07% 100.00  44.96% 100.00  42.79% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 48.31  22.74% 48.31  21.72% 48.31  20.67% 

กําไร )ขาดทนุ(ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงนิ

ลงทุน 

0.01  0.00%  (0.13) -0.06%  (0.15)  -0.07% 

กําไรสะสม          

 จัดสรรแล้ว 1.13  0.53% 2.28  1.03% 3.28  1.40% 

 ยังไม่ได้จัดสรร 21.39  10.07% 27.57  12.39% 28.29  12.11% 

รวมส่วนของบริษทัใหญ ่ 170.84  80.41% 178.03  80.04% 179.73  76.91% 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0.00  0.00% 0.04  0.02% (0.09)  -0.04% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 170.84  80.41% 178.07  80.06% 179.64  76.87% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 212.47  100.00% 222.44  100.00% 233.68  100.00% 
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สรุปรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2555 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 265.29  100.00% 291.10  100.00%  263.65 100.00% 

 รายได้จากการบรกิาร 265.29  100.00% 290.26  99.71%  263.65 100.00% 

 รายได้จากการขาย 0.00  0.00% 0.84  0.29%  0.00 0.00% 

ต้นทุนจากการขายและบริการ 181.23  68.31% 198.12  68.06%  178.20 67.59% 

 ต้นทุนจากการบรกิาร 181.23  68.31% 197.55  67.86%  178.20 67.59% 

 ต้นทุนจากการขาย 0.00  0.00% 0.57  0.20%  0.00 0.00% 

กําไรข้ันต้น 84.06  31.69% 92.98  31.940%  85.45 32.41% 

รายได้อ่ืน 2.91  1.10% 2.69  0.92% 3.16  1.20% 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 86.97  32.78% 95.67  32.86% 88.61  33.61% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 67.47  25.43% 68.63  23.58% 66.20  25.11% 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 0.14  0.05% (0.87) -0.30% (0.60)  -0.23% 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิติบุคคล 19.64  7.40% 26.15  8.99% 23.01  8.73% 

ต้นทุนทางการเงิน 0.10  0.04% 0.05  0.02% 0.02  0.01% 

กําไรก่อนภาษี 19.54  7.37% 26.10  8.97% 22.99  8.72 

ภาษีเงินได้นติิบุคคล 4.28  1.61% 6.84  2.35% 5.40  2.05% 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 15.26  5.75% 19.26  6.62% 17.59  6.67% 

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 0.01  0.00% (0.13) -0.04% (0.02)  -0.01% 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 15.27  5.76% 19.13  6.57% 17.57  6.66% 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม             

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 15.26  5.75% 19.32  6.64% 17.70  6.71% 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0.00  0.00% (0.06) -0.02% (0.13)  -0.05% 

กําไรต่อหุน้  

# ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุน้) 

0.04    0.05    0.04    

ราคาหุ้นสามัญทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 0.25    0.25    0.25   

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้) 400.00    400.00    400.00   
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2555 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2556 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กําไร )ขาดทนุ (ก่อนภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล  19.54  26.10  22.99  

รายการปรบักระทบกําไรสทุธิเป็นเงนิสดรบั (จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 6.95  13.92  5.54  

กําไรจากการดําเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนี้สินดําเนินงาน 26.49  40.02  28.53  

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (4.62) (1.96) 12.19  

 เงินประกันผลงาน (2.81) (1.78) (0.89)  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (0.64) (0.53) 1.05  

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง (8.07) (4.27) 12.35  

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5.12  (1.36) 8.29 

 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน (4.97) (2.62) (2.61)  

หนี้สินจากการดาํเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 0.15  (3.98) 5.68  

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 18.57  31.77  46.56  

 จ่ายดอกเบี้ย (0.10) (0.05) (0.03)  

 จ่ายภาษเีงินได้นิตบิุคคล (11.79) (8.24) (8.96)  

เงินสดสุทธิได้มา )ใช้ไป(ในกิจกรรมดําเนินงาน  6.69  23.48  37.57  

เงินสดรับจากเงินปันผล 0.00  0.19  0.75  

เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว (30.00) (100.08) (101.57)  

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 10.00  50.38  88.37  

เงินฝากประจํามีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1.48) 16.66  (0.17)  

เงินสดจ่ายในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 0.00  (2.95) 0.00  

เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 2.43  0.56  0.02  

เงินสดจ่ายซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์ (2.17) (1.71) (1.10)  

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (0.26) (1.45) (1.02)  

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 0.00  (9.00) 0.00  

เงินสดสุทธิได้มา )ใช้ไป(จากกิจกรรมลงทุน  (21.48) (47.40) (14.72)  

เงินเบิกเกินบัญชเีพ่ิมขึ้น )ลดลง(  0.77  (0.77) 0.00  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (0.64) (0.11) (0.12)  

เงินสดรับจากค่าหุน้สามัญเพิ่มทุน 78.31  0.00  0.00  

จ่ายเงินปันผล (8.00) (12.00) (16.00)  

เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0.00  0.10  0.00  

เงินสดสุทธิได้มา )ใช้ไป(ในกิจกรรมจัดหาเงิน  70.44  (12.78) (16.12)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน )ลดลง(สุทธิ  55.65  (36.70) 6.73  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 10.36  66.01  29.31  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 66.01  29.31  36.04  
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อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)  

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 6.79 7.22 5.55 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.33 1.09 1.45 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 5.02 5.17 5.36 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 72 70 67 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 10.28 9.51 6.96 

ระยะเวลาชําระหนีเ้จ้าหนี้การค้า วัน 35 38 52 

Cash Cycle วัน 37 32 15 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios) 

อัตรากําไรขั้นต้น % 31.69% 31.94% 32.41% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 7.40% 8.99% 8.73% 

อัตราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร % 34.06% 89.77% 163.28% 

อัตรากําไรสทุธ ิ % 5.75% 6.62% 6.67% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ % 11.92% 11.04% 9.83% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 9.05% 8.86% 7.71% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 23.34% 28.84% 26.63% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.57 1.34 1.16 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) 

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.24 0.25 0.30 

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท่า 114.66 584.58 2,149.50 

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) เท่า 0.60 1.54 2.06 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 491.43% 62.29% 90.96% 
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(ข) ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2555 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพยร์วม 210.31  100.00% 224.92  100.00%  234.21 100.00% 

หนี้สินรวม 39.63  18.84% 43.90  19.52% 52.95  22.61% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 170.68  81.16% 181.02  80.48%  181.26 77.39% 

รายไดร้วม 260.34  100.00% 284.76  100.00% 256.35  100.00% 

กําไร (ขาดทุน)สําหรับป ี 16.45  6.32% 22.46  7.89% 16.27  6.35% 

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 7.22 7.41 5.87 

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.23 0.24 0.29 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 7.82% 10.32% 7.09% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ % 9.64% 12.77% 8.98% 

 
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถอืหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2555 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพยร์วม 5.90  100.00% 6.56  100.00%  8.36 100.00% 

หนี้สินรวม 2.40  40.73% 4.87  74.18%  8.08 96.65% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3.50  59.27% 1.69  25.82%  0.28 3.35% 

รายไดร้วม 8.45  100.00% 6.50  100.00% 7.59  100.00% 

กําไร (ขาดทุน)สําหรับป ี (1.33) -15.77% (1.80) -27.73% (1.42)  -18.71% 

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.74 0.61 0.51 

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.69 2.88 28.86 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % -22.59% -28.89% -19.03% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ % -38.11% -69.36% -144.16% 
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บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท ์จํากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบียน) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

และผลการดําเนินงาน 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพยร์วม 1.85  100.00% 1.51  100.00% 

หนี้สินรวม 1.43  77.09% 2.42  160.27% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.42  22.91% (0.91)  -60.27% 

รายไดร้วม 3.01  100.00% 2.99  100.00% 

กําไร (ขาดทุน)สําหรับป ี (0.58) -19.15% (1.33)  -44.49% 

หมายเหตุ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด จัดตัง้เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2556  

และรับรูร้ายได้ตั้งแต่วันที ่4 มกราคม 2556 

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.04 0.40 

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 3.40 -2.66 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % -31.35% -79.17% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ % -138.10% 542.86% 
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14.  คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

(ก) ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาสําหรับการให้คําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project 

Management Service) สําหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ โดยลักษณะการให้บริการจะเป็นการทําสัญญาจา้งเปน็ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็น

สัญญาระยะยาว และม ี2 ลักษณะ คือ 

1) สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) บริษทัฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความสําเร็จของงาน 

(Percentage of Completion Method) เม่ือสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับขั้นความสําเร็จของงาน ที่สอดคล้องกับการคํานวณ

อัตราส่วนของต้นทุนบริการที่เกิดขึน้จริงของงานที่เสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนบริการทั้งหมด ทั้งนี้ บรษิทัฯ จะเรียกเก็บค่าบริการเป็น

รายเดือนตามจํานวนเงินที่ระบุไวใ้นสญัญา 

2) สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษทัฯ จะรบัรูร้ายไดเ้ม่ือให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเปน็รายเดือนตาม

จํานวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจรงิโดยคํานวณจากอัตราค่าบริการวชิาชีพแต่ละตาํแหนง่ที่ระบไุว้ในสัญญา 

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มีการเริ่มขยายธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง อาท ิงานออกแบบ 

การออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานสนบัสนุนระบบคอมพิวเตอร ์เป็นต้น โดยบริษทัฯ เริ่มรับรู้รายได้

จากการขยายธุรกจิได้แล้วบางส่วน นอกจากนัน้ บริษทัย่อยไดรั้บงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ในป ี2555 - 2557 บรษิัทฯ และบรษิัท

ย่อยมีรายได้รวม  268.20 ล้านบาท ในป ี2555  293.79  ล้านบาท ในป ี2556  และ 266.81 ล้านบาท ในป ี2557 ตามลําดบั ซึ่งสาเหตุที่

รายไดร้วมของบริษัทฯ ลดลง ก็เนื่องมาจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับทีใ่นป ี2557 โครงการหลาย

โครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหมท่ี่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน 

สําหรับกําไรสทุธ ิ(เฉพาะส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ)่ ในป ี2555 มีกําไรสทุธ ิจํานวน 15.26 ล้านบาท  ในป ี2556 จํานวน 19.33 

ล้านบาท และในป ี2557 จํานวน 17.72 ล้านบาท  ตามลําดับ สาเหตทุี่บรษิัทฯ มีกําไรสุทธลิดลง เกิดจากแผนรายไดไ้ม่เป็นไปตามคาดหมาย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได ้ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่บริษทัฯ ได้ดําเนนิการบริหารต้นทุน

และค่าใช้จา่ยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุน่กับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องจากเหตุทางการเมือง   

(ข) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

รายได ้

รายได้ของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการคําปรกึษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งบรษิัทฯ มี

นโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสญัญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเปน็ 2 ลักษณะ คือ  

1) สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) โดยบริษัทฯจะรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความสําเร็จ

ของงาน (Percentage of completion method) ซึ่งเป็นไปตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป และ  

2) สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน โดยบริษทัฯ จะรับรู้รายได้เม่ือให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน

ตามจํานวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริง 

ในงวดบัญชปีี 2555 - 2557 บริษทัฯและบรษิัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ  268.20 ล้านบาท ล้านบาท 293.79 ล้านบาท และ  

266.81 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการบรกิาร 265.29 98.92% 290.26 98.80% 263.65 98.82% 

รายได้จากการขาย 0.00 0.00% 0.84 0.28% 0.00 0.00% 

รายได้อ่ืน 2.91 1.08% 2.69 0.92% 3.16 1.18% 

รายได้รวม 268.20 100.00% 293.79 100.00% 266.81 100.00% 

 

รายได้จากการบริการ 

งวดบัญชีป ี2555 – 2557 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 265.29 ล้านบาท 290.26 ล้านบาท และ 

263.65 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรบัปี 2555 นัน้ บริษทัฯ มีรายได้จาการให้บริการ 265.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.13 ล้านบาทหรือคิดเป็น 

3.56% จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นรายไดจ้ากโครงการต่อเนื่อง จํานวน 38 โครงการ คิดเปน็มูลค่า 204.51 ล้านบาท และรายได้จากโครงการใหม่

จํานวน 37 โครงการ มูลค่า 60.78 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ทีเ่กิดขึ้นในป ี2555 นัน้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างระยะสัน้ เช่น โครงการ

ก่อสร้างสาขาของธุรกิจค้าปลีก จึงทาํให้บรษิัทฯมีจํานวนโครงการที่รับรู้รายได้ จํานวน 75 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 โครงการ ในปีก่อนหน้า  

ในป ี2556 บรษิัทฯ ยังคงมีรายได้จากการให้บริการเพิม่ขึ้นเป็น 290.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.41% โดย

แบ่งเป็นโครงการใหม่ 43 โครงการ คิดเป็นรายได ้ 104.06 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่อง 46 โครงการ คิดเป็นรายได ้186.20 ล้านบาท ทั้งนี้

การเติบโตยังคงมาจากกลุม่ลูกค้าหลัก ที่เป็นกลุม่ธุรกจิห้างสรรพสนิค้าและธุรกิจค้าปลีก  ซึ่งมีรายได้จาก 2 กลุ่มนี้ จํานวน 143.87 ล้านบาท 

ซึ่งเติบโตขึ้นจากปกี่อนหน้า 17.54% อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม ่อาท ิกลุ่มโครงการทีอ่ยู่อาศัยระดับสูง 5 โครงการ 

จํานวน 28.36 ล้านบาท และโครงการสร้างบ้านพักในโรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว จํานวน 11.51 ลา้นบาท   

ในป ี2557 บริษทัฯ มีรายได้จากการให้บริการ 263.65 ล้านบาท ลดลง 26.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.17% โดยแบ่งเป็น โครงการ

ใหม่ 31 โครงการ คิดเป็นรายได ้41.19 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่อง 51 โครงการ คิดเปน็รายได ้222.46 ล้านบาท ทั้งนี้ การเติบโตยังคงมา

จากกลุม่ลูกค้าหลกั ที่เป็นกลุม่ธุรกิจห้างสรรพสนิค้าและธุรกิจค้าปลีก ซึง่มีรายได้จาก 2 กลุ่มนี้ จํานวน 123.51 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ทําโครงการที่อยูอ่าศัยในแนวสูงระดับบน ซึ่งอยูใ่นช่วงเริ่มต้นโครงการ 

ทั้งนี้ รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับทีใ่นป ี2557 โครงการ

หลายโครงการไดแ้ล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไดช้ะลอการเริ่มงานไปบางส่วน 

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถสรุปรายได้จากการบริการ แยกเป็นรายได้จากโครงการต่อเนื่อง และรายได้จากโครงการใหม่ที่

เกิดขึ้นในงวด และจํานวนโครงการทีใ่ห้บริการและรับรูร้ายไดใ้นแตล่ะปีตัง้แต่ป ี2555 –2557 ไดด้ังนี้ 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รายได้จากโครงการต่อเนื่อง 204.51 38 186.20 46 222.46 51 

2. รายได้จากโครงการใหม่ 60.78 37 104.06 43 41.19 31 

รวมรายได้จากการบริการ 265.29 75 290.26 89 263.65 82 
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รายได้อื่น 

รายได้อ่ืนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีป ี2555-2557 บรษิัทฯ และ

บริษัทย่อย มีรายได้อ่ืนเท่ากับ 2.91 ล้านบาท 2.69 ล้านบาท และ 3.16 ล้านบาท ตามลําดบั ทั้งนี้รายได้อื่นในป ี2557 ประกอบไปด้วย

รายการหลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จํานวน 1.21 ล้านบาท รายได้จากการขายหน่วยลงทุน จํานวน 0.73 ล้านบาท และเงินปันผลใน

หน่วยลงทุน 0.75 ล้านบาท เปน็ต้น  

ต้นทุนจากการบริการและกําไรข้ันต้น 

ต้นทุนจากการบรกิารของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

บุคลากรซึ่งเป็นผูอํ้านวยการโครงการ ผูจ้ัดการโครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษทัจะบันทึกต้นทุนตามจํานวน

พนักงานที่เข้าทาํงานจริงแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทีป่รกึษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการที่เหลือ ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายของโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น สําหรบับางโครงการอาจมีต้นทุนค่าทีป่รึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณพีิเศษ   เช่นใน

กรณีที่จําเปน็ต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก 

ในงวดบัญชปีี 2555-2557 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มตี้นทุนจากการบรกิารเท่ากับ 181.23 ล้าน  197.55 ลา้นบาท และ 178.20 

ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเปน็สัดส่วน 68.31%  67.86% และ 67.59% ตามลําดับ ของรายได้จากการบรกิาร ตามลําดบั ตน้ทุนบริการที่

ลดลงในป ี2557 เป็นต้นทนุที่เกี่ยวขอ้งกับพนักงาน ไดแ้ก ่กลุ่มต้นทุนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั และค่า

ล่วงเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่บริษทัได้ดาํเนินการบริหารตน้ทุนและคา่ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะ

ความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง 

ในงวดบัญชปีี 2555-2557 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มีกําไรขั้นต้นเท่ากับ 84.06 ล้านบาท 92.98 ล้านบาท และ 85.46 ล้านบาท

ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตรากําไรขัน้ต้น 31.69% 31.94% และ 32.41% ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามลําดบั  

สําหรับป ี2557 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย มีอัตรากําไรข้ันตน้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย อยา่งไรก็ตามตน้ทุนที่เกี่ยวขอ้งกับ

พนักงาน ไดแ้ก ่กลุ่มต้นทุนเงนิเดือน และสวัสดกิารพนักงาน เชน่ คา่ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งแปรผันลดลงตามจํานวนพนักงาน

และปรมิาณงานที่ลดลงจาก 174.73 ลา้นบาทในปี 2556 ลดลงเป็น 160.44 ลา้นบาท ในปี 2557 หรือลดลง 13.84 ลา้นบาท คิดเป็น 7.94%  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ และบรษิัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายสํานักงาน รวมถึงผู้บริหาร และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดนิทาง ของผู้บริหารและพนกังาน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา

ทางการเงิน ทางอากร และทีป่รึกษากฎหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชปี ี2555 - 2556 บริษัทและบรษิัทย่อย มีคา่ใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากับ 

67.47 ล้านบาท และ 68.64 ล้านบาท ตามลําดบั 

สําหรับปี 2557 บริษัทฯ และบรษิัทยอ่ย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 66.20 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหนา้ 2.44 ล้านบาทหรือ

ลดลง 3.55% อันเป็นผลจากการบรหิารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอ่ืน เพ่ิมขึ้น อาท ิ

เงินเดือนและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง จากการรับพนักงานเพ่ือเตรียมการขยายงาน เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

ในป ี2557 บริษทัและบรษิัทย่อย มคี่าใช้จ่ายอ่ืน – หนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 1.14 ล้านบาท หรือ 0.43% ของรายได ้การบันทึกคา่

เผื่อหนี้สงสัยจะสญูในลูกหนี้การค้า 3 ราย เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ อย่างไรก็ตามในป ี2558 บริษทัฯ และบรษิัทย่อยไดรั้บการติดต่อ

และเริ่มผ่อนชําระคืนจากลูกหนี้การค้าทัง้ 3 รายดังกลา่ว อันเป็นผลมาจาการดําเนนิงานดา้นกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิประโยชนข์องบริษัทฯ 

ตามแผนบริหารจัดการที่เหมาะสม และบรษิัทฯ จะบันทึกเป็นรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเม่ือได้รบัชําระ 
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กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ 

งวดป ี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กําไรสุทธ ิ 15.26 19.33 17.72 

อัตรากําไรสทุธ ิ 5.69% 6.58% 6.64% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 126.03 174.45 178.85 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ 12.11% 11.08% 9.91% 

เงินปันผลจ่าย 75.00 12.00 16.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผล 455.93% 53.43% 98.34% 

 

ในงวดบัญชปีี 2555 - 2556 บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมผีลกําไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 15.26 ล้านบาท และ 

19.33 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ 5.69% และ 6.58% ของรายได้จากการบริการ ตามลําดบั 

สําหรับงวดป ี2557 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มีกําไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ)่ เท่ากับ 17.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

กําไรสุทธ ิ6.64% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ถึงแม้ว่า แผนรายได้ไมเ่ป็นไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการลดลงของ

ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได ้ทั้งนี้เป็นผลมาจากการทีบ่รษิัทฯ ได้ดําเนินการบริหารต้นทุนและค่าใชจ้่ายอย่างมีประสทิธิภาพ และมี

ความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง ทําให้บริษทัฯ มีอัตรากําไรสทุธิทีสู่งขึ้นกว่าปีกอ่นเล็กน้อย 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในป ี2555 - 2556 เท่ากับ 12.11% และ 11.08% ตามลําดับ โดย

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ)่ เทา่กับ 126.03 ล้านบาท และ 174.45 ล้านบาท ตามลําดบั  

สําหรับงวดป ี2557 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้ 9.91% ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.17% โดยมีส่วนของผู้

ถือหุน้ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ)่ เท่ากับ 179.73 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเม่ือเทียบกับป ี2556 

เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.52%   

ฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วมเท่ากับ 212.47 ล้านบาท 222.44 ล้านบาท และ 

233.67 ลา้นบาท ตามลําดับ สินทรพัย์รวมในป ี2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.05% ประกอบไปด้วย เงินสดและ

รายการเทยีบเท่า 6.73 ล้านบาท เงนิลงทุนชั่วคราว 13.90 ล้านบาท เปน็ต้น 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2555 - 2556  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเท่ากับ 66.01 ล้าน

บาท และ 29.31 ล้านบาท ตามลําดบั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดในป ี2556 ลดลงจากปีก่อนหน้าจาํนวน 36.70 ล้านบาท หรือลดลง 

55.60% เนื่องจากบริษัทนาํเงินสดไปลงทุนในหน่วยลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 69.95 ล้านบาท ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเทา่กับ 36.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนหน้าจํานวน 6.73 ล้านบาท หรือ 22.96% เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากการดําเนินงาน เงินทุนหมุนเวยีนและเงินที่

ได้จากการระดมทนุในตลาดหลักทรพัย์ฯ  
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 ลูกหนี้การค้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 33.49 23.04 25.20 

อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 21.39 30.40 13.86 

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 0.00 1.41 0.62 

อายุระหว่าง 181 - 365 วัน 0.00 0.65 0.00 

เกินกว่า 365 วัน 1.10 1.10 2.17 

รวม 55.97 56.60 41.85 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.18) (1.18) (2.32) 

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 54.79 55.42 39.53 

 

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เกิดจากบริษัทฯ มีการใหเ้ทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 วัน นบัจากวนัส่งใบแจ้งหนี ้แตอ่ย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ มีขั้นตอนการดําเนินการที่มีกําหนดเวลาแน่นอนในแตล่ะเดือน เช่น กําหนดวันวางบลิ 

กําหนดวันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกําหนด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2555 – 2556 บรษิัทฯ และบริษทัย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธ ิเทา่กับ 54.79 ล้านบาท และ 55.42 

ล้านบาท ตามลําดบั ในป ี2557 บรษิทัฯ มีลูกหนี้การค้า จํานวน 39.53 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 15.89 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเรียก

เก็บเงินได้เร็วขึ้น ประกอบกับลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มียอดลดลงจากปีก่อน ด้วยสาเหตุจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย โครงการ

หลายโครงการไดด้ําเนินการแล้วเสร็จ ในขณะทีโ่ครงการใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไดช้ะลอการเริ่มงานไป   

บริษัทฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลกูหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้หรือ

พิจารณาจากอายหุนี้ที่ค้างชําระเกิน 365 วัน บริษัทฯ จะพิจารณาค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมลีูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 365 วนั เพ่ิมขึ้น 1.14 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้

การค้า 3 ราย และได้บนัทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายบรษิัทฯ แลว้ อย่างไรก็ตามในป ี2558 บริษทัฯ และบรษิัทย่อยไดรั้บการติดต่อ

และเริ่มผ่อนชําระคืนจากลูกหนี้การค้าทัง้ 3 รายดังกลา่ว อันเป็นผลมาจากการดําเนินการด้านกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ 

ตามแผนบริหารจัดการที่เหมาะสม และบรษิัทฯ จะบันทึกเป็นรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเม่ือได้รบัชําระ  

ทั้งนี้ สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 ตามตารางขา้งต้น 

  เงินประกันผลงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2555 - 2556 บรษิัทฯ และบริษทัย่อยมีเงินประกันผลงานจํานวน 12.64 ล้านบาท 14.42 ล้าน

บาท ตามลาํดับ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการกําหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แตจ่ะมีเฉพาะบาง

โครงการที่มีการกอ่สร้างขนาดใหญห่รือมูลค่างานสูงและงานราชการ เจา้ของโครงการจะหักจากรายไดท้ี่บรษิัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ 

โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 %ของมูลค่างานตามสัญญา ระยะเวลารับประกันผลงานเฉลี่ย 1 ป ีนับจากส่งมอบงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีเงินประกันผลงานจํานวน 15.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย

เนื่องจากในป ี2557 บริษทัมีรายได้จากการให้บริการกับกลุม่ลูกค้าที่จะตอ้งหักเงินประกันผลงานจากยอดรายได้ทีบ่ริษทัเรียกเก็บ และใน

ระหว่างป ี2557 บริษัทและบรษิัทย่อยได้รบัเงินประกันผลงานคืน จํานวน 3.18 ล้านบาท   
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 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2555 - 2556 บรษิัทฯ และบริษทัย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธ ิเทา่กับ 10.16 ล้านบาท 

และ 9.92 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งประกอบด้วย ทีด่ินที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทอาคารสํานักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช ้

เครื่องตกแต่งสํานกังาน ครุภัณฑ ์และยานพาหนะ เปน็ต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมทีี่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธ ิเท่ากับ 9.29 ล้านบาท โดยในระหวา่งป ี

บริษัทไดล้งทุนเพิม่ในส่วนการปรับปรุงขยายพื้นที่สํานักงาน เพื่อรองรบัพนักงานบางส่วนตามแผนการขยายธุรกิจของบริษทั การลงทนุใน

หมวดอุปกรณ์สํานักงาน และการตดัค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเปน็ปกต ิเปน็ผลใหท้ี่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิลดลง

เล็กน้อย 

  เงินฝากประจําที่มีภาระคํ้าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2555 - 2556 บรษิัทฯ และบริษทัย่อยมีเงินประจําที่มีภาระค้ําประกันเทา่กับ 29.27 ล้านบาท 

และ 12.60 ล้านบาท ตามลําดับ ยอดที่ลดลงในป ี2556 จํานวน 16.67 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการที่บรษิัทขอเปลี่ยนแปลงหลกัทรัพย์ค้ํา

ประกันกับสถาบันการเงินโดยไดเ้พิ่มมูลค่าของที่ดินและอาคารแทน แล้วจึงนําเงินฝากประจําที่ปลอดการค้ําประกันมาลงทนุในหน่วยลงทุน

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีเงินฝากประจําที่มีภาระค้ําประกันเทา่กับ 12.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

เล็กน้อย เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงนิ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

 หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2555 - 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 41.64 ล้านบาท และ 44.37 ล้านบาท 

และ 54.04 ล้านบาท ตามลําดับ หนีส้ินรวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สิน มีรายละเอียดของรายการสําคญัดังนี้ 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2555 - 2556 บรษิัทฯ และบริษทัย่อยมีเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 20.19 ล้านบาท และ 21.46 ล้าน

บาท ตามลาํดับ บริษัทมีเจ้าหนี้การคา้เนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการแบบเหมารวมส่วนงานอื่นที่บรษิัท

จําเป็นต้องจัดจา้งบุคลากรหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร มาร่วมงานกับบรษิทัในการบริหารโครงการดังกล่าว สาํหรับเจ้าหนี้อื่น 

ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายตา่งๆ และรายได้รับลว่งหน้า เป็นตน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 29.74 ล้านบาท ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าจํานวน 1.46 ล้านบาทและเจ้าหนี้การคา้อ่ืนจํานวน  28.29 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย คา่ใชจ้่ายค้างจ่ายจํานวน 6.10 ล้าน

บาท เงินรับล่วงหน้าจํานวน 14.84 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจํานวน 7.35 ล้านบาท 

  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2555 – 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 20.27 

ล้านบาท 22.26 ลา้นบาท และ 24.11 ล้านบาท ตามลาํดับ เพิ่มขึ้นสทุธ ิ1.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.31% โดยรายการเพิ่มขึ้นระหว่างนี้ 

จํานวน 4.46 ล้านบาท และได้มีการจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ได้เกษียณอายุจํานวน 2.61 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  170.84 ล้านบาท 178.04 ล้านบาทและ 

179.77 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ี2557 โดยบริษัทฯ มี

การจ่ายปันผลในระหว่างป ีจํานวน 16.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลประจําป ี2557 ที่ผ่านมา 
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โครงสร้างเงินทุน 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (D/E Ratio) ณ สิ้นป ี2555 – 2557 เท่ากับ 0.24เท่า 0.25 เทา่ และ 

0.30 เท่า ตามลําดับ (คํานวณจากยอดหนี้สินรวม หารด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ ่ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน) อัตราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในป ี2555 และ 2556 ใกล้เคียงกัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีเพียงสัญญาเช่า

ทางการเงิน จํานวน 0.18 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ตามลําดบั  

สําหรับสาเหตุหลกัที่ทําให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในป ี2557 เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ และบริษทัย่อยมีหนี้สินรวม

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และส่วนของผูถื้อหุน้

เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเล็กน้อย 

สภาพคล่อง 

 หน่วย 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ล้านบาท 66.01 29.31 36.04 

สินทรัพย์หมุนเวยีน ล้านบาท 142.96 158.35 165.67 

หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 21.07 21.93 29.87 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

(สินทรัพย์หมุนเวยีน / หนี้สินหมุนเวียน) 

เท่า 6.79 7.23 5.55 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ล้านบาท 6.69 23.48 37.57 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นป ี2557 เท่ากับ 5.55 เทา่ ซึ่งลดลงจากปีกอ่นหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนมากกว่า

สินทรัพย์หมุนเวยีน  แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงว่าบรษิัทมีสภาพคล่องในการจ่ายชําระหนี้ โดยสนิทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.32 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้น 4.63% ส่วนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.21%  

สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในป ี2557 บริษทัฯและบรษิทัย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากับ 

37.57 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการ การเรียกเก็บหนี ้ การจ่ายชําระหนี้ สะท้อนให้เห็นวา่บรษิัทสามารถจัดการสภาพคล่อง

ได้เปน็อย่างด ี

รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนทีมี่นัยสําคัญในป ี2557 มีเพียงการลงทุนซื้อเครื่องใชส้ํานักงาน และการลงทุน

ปรับปรุงอาคารสาํนักงานเพียงเล็กนอ้ย 

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 
 

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล หน้า 1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษัทฯ ไดส้อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี้แลว้ ด้วยความระมัดระวัง บริษทัฯ ขอรบัรองว่า ข้อมูลดังกลา่ว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้บริษทัฯ ขอรับรองว่า 

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําป ีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มบีริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ด ีเพื่อให้แน่ใจว่าบรษิัทฯ ได้เปดิเผยข้อมูลในส่วนที่เปน็สาระสําคัญทัง้

ของบริษัทและบรษิัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกลา่ว 

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูล

การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ ์2558 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ 

ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําทีม่ิชอบที่อาจมี

ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทัและบรษิัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกันกับทีบ่ริษัทฯ ไดร้ับรองความถูกต้องแล้ว บริษทัฯ ได้มอบหมายให ้

นายธัช ธงภักดิ์ เปน็ผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายธัช ธงภักดิ์ กํากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่า 

ไม่ใช่ข้อมูลที่บรษิทัฯ ไดร้ับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างตน้” 

 

ช่ือ  ตําแหน่ง  ลายมือชื่อ 

1. นายธัช ธงภักดิ ์  กรรมการ, กรรมการบริหาร, 

กรรมการผูจ้ัดการ 

  

2. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการ, กรรมการบริหาร, 

รองกรรมการผูจ้ัดการ 

  

     

    (ประทบัตราบริษทั) 

ผู้รับมอบอํานาจ     

ช่ือ  ตําแหน่ง  ลายมือชื่อ 

นายธัช ธงภักดิ์  กรรมการ, กรรมการบริหาร, 

กรรมการผูจ้ัดการ 

  

     

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า i 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายประสงค ์ธาราไชย  

 ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการ 

บริหาร 

69 – ปริญญาเอก ดุษฎบีัณฑิตกิตติมาศักด์ิ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

– ปริญญาโท Master of Engineering 

Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 91/2011 

– หลักสูตร Role of the Chairman Program 

(RCP) Thai Institute of Directors 

– หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 

Thai Institute of Directors 

12.95 บดิาของ 

นายพงศ์ธร ธาราไชย  

นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2554 - ปัจจุบัน 

 

2552 - 2556 

 

2533 - ปัจจุบัน 

 

– ประธานกรรมการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– อุปนายก  

สภาวศิวกร 

– กรรมการ 

สภาวศิวกร  

– ประธานกรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– หน่วยงานก ากับดูแลผู้

ประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 

– หน่วยงานก ากับดูแลผู้

ประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 

– ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบ 

วศิวกรรม 

2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล 

 กรรมการ 

 รองประธานกรรมการ 

บริหาร 

70 – ปริญญาโท Master of Civil Engineering 

University of Louisville, USA 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 91/2011 

9.13 ไม่มี 2530 - ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2530 - 2556 

 

2533 - ปัจจุบัน 

 

– กรรมการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองประธานกรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบ 

วศิวกรรม 

 

 

       



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า ii 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

3. นายธัช ธงภักด์ิ 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้จัดการ 

51 – ปริญญาโท Engineering Administration 

George Washington University, USA 

– ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์

สาขาวศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP) 

100/2013 

1.41 ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2555 - 2556 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2531 - 2555 

– กรรมการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ออกแบบ ให้ค าปรึกษาและ

บริหารงานกอ่สร้าง 

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย 

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการ 

ธรรมภิบาลและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้จัดการ 

39 – ปริญญาเอก Doctor of Engineering,  

Kyoto University, Japan 

– ปริญญาโท Master of Science 

Engineering, University of Illinois at 

Urbana -Champaign, USA 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  

(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 91/2011 

– TLCA Executive Development Program 

รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum 

(FEF) รุ่นที่ 1 

 

13.78 บุตรของ 

นายประสงค ์ธาราไชย 

2557 - ปัจจุบัน 

 

 

2557 - ปัจจุบัน 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

 

– ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พพีเีอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จ ากัด 

– ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากัด 

– กรรมการ  

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

– ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า iii 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) 

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการ 

ธรรมภิบาลและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้จัดการ 

 – หลักสูตรผู้ประกอบการแหง่อนาคต 

(Future Entrepreneurs Forum : FEF)  

รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 

“200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”  

Thai Institute of Directors 

– หลักสูตร Anti-Corruption For Executive 

Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai Institute 

of Directors 

– หลักสูตร “การจัดท ารายงานความรับผิด 

ชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อ

สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557”  

Thai Investors Academy 

– โครงการ Corporate Sustainability 

Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) 

  2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 - ปัจจุบัน 

 

2546 - ปัจจุบัน 

 

2546 - 2554 

 

2538 – 2554 

 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงนิและธุรการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 

บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

– กรรมการ 

บริษัท พงศ์ธรีธร จ ากัด 

– ผู้จัดการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด 

– กรรมการ 

บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ ากัด 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ฝึกอบรม 

 

– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย ์

 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ออกแบบ ให้ค าปรึกษา 
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ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจยีมอนุกูลกิจ 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

69 – ปริญญาตรี แพทยศาสตรศ์ิรริาช-พยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

– การบริหารจัดการ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ 

– Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

94/2012 

 

ไม่มี ไม่มี 2557 - ปัจจุบัน 

 

2557 - ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2551- ปัจจุบัน 

 

– กรรมการที่ปรึกษา, กรรมการกลาง 

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานมูลนิธิศูนยโ์รคหัวใจ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

– กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวชิาการ 

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ ากัด (มหาชน) 

– โรงพยาบาล 

 

– โรงพยาบาล 

 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– โรงพยาบาล 

6. นางวภิาว ีบุณยประสิทธิ ์

(ชื่อเดิม: นางสาววิภาวี ทองไท) 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรร

หาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 กรรมการธรรมภิบาล

และความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

62 – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– ปริญญาตรีสาขาวชิาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

– Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 91/2011 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 

“200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai 

Institute of Directors 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2541 - 2553 

– กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– Partner 

บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ จ ากัด 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ส านักงานตรวจสอบบัญช ี

7. นายคเชนทร์ เบญจกุล 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน 

 

38 – ปริญญาโท ศิลปศาสตร ์

สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงนิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 56/2006 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2552 - ปัจจุบัน 

 

2551 - ปัจจุบัน 

 

2548 - ปัจจุบัน 

– กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

– ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 

บริษัท เพลินพัฒน์ จ ากัด 

– กรรมการอิสระ 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ธุรกจิสื่อและส่ิงพมิพ์ 

 

– สถานศึกษา 

 

– ธุรกจิส่ือและส่ิงพมิพ์ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า v 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

8. นายสมชาย วงศ์สวา่งรัศม ี

 กรรมการบริหาร 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายโครงการ 

61 – ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ไม่มี ไม่มี 2555 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2531 - ปัจจุบัน 

 

– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

9. นายนพรัตน์ นรินทร์ 

 กรรมการบริหาร 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 

47 – ปริญญาโทสาขาวศิวกรรมโครงสร้าง   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุร ี

– ปริญญาโท บริหารธรุกจิ  สาขาการเงนิ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  

(เกียรตินิยม) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุร ี

0.01 ไม่มี 2555 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 - ปัจจุบัน 

 

2533 - 2555 

– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้จัดการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

10.นายธีรธร ธาราไชย 

 กรรมการบริหาร 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการเงนิและธุรการ 

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 

 

12.51 บุตรของ 

นายประสงค ์ธาราไชย 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 – ปัจจุบัน 

 

2551 – ปัจจุบัน 

 

2548 – 2556 

 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 

บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท บวิเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการ 

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ีเพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 

 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ฝึกอบรม 

 

– ธุรกจิค้าวัสดุกอ่สร้าง 

 

– พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

10.นายธีรธร ธาราไชย (ต่อ) 

 กรรมการบริหาร 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการเงนิและธุรการ 

 – ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 

101/2008 

– Director Accreditation Program (DAP) รุน่

ท่ี 68/2008 

– TLCA Executive Development Program 

รุ่นที่ 4 (EDP4) 

     

11.นายวันชัย เรืองทรัพยเ์อนก 

 กรรมการบริหาร 

 ผู้อ านวยการโครงการ 

50 – ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

University of Northern Philippines, 

The Philippines  

0.01 ไม่มี 2555 -ปัจจุบัน 

 

2535- ปัจจุบัน 

– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

12.นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ 

 กรรมการบริหาร 

 ผู้อ านวยการโครงการ 

 เลขานุการบริษัทฯ 

55 – ปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ สาขา MBA 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์

– ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

– หลักสูตร Company Secretary Program 

Class 42/2554  

– หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการจัดท ารายงานการก ากับดูแล

กจิการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบยีน 2556 

– วธิีการประเมินระดับการพัฒนาความย่ังยนื

โดยสถาบันไทยพัฒน ์(2014) 

– IOD Training Courses Anti – Corruption : The 

Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014 

1.39 ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2533 - ปัจจุบัน 

– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า vii 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

13.นางวรภรณ์ ชาวนา 

(ชื่อเดิม: นางสาววรภรณ์ พุก

ภิญโญ) 

 กรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน 

 กรรมการธรรมภิบาล

และความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

 เลขานุการกรรมการสรร

หาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

47 – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

– หลักสูตรประกาศนยีบัตร 

ทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยแ์ละ 

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

0.01 ไม่มี 2557-ปัจจุบัน 

 

2556 -ปัจจุบัน 

 

2556 -ปัจจุบัน 

 

2554 -ปัจจุบัน 

 

2535-2554 

– กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– เลขานุการกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– Partner 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นเนลจ ากัด 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

ก่อสร้าง 

– ส านักงานตรวจสอบบัญช ี

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า viii 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อย บรษิัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร บริษัทฯ 
บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง 

PPSD PIC SWAN PPQ BUILK 

นายประสงค ์            ธาราไชย X, XX, /// /     

นายสัมพันธ ์            หงษ์จินตกุล /, //, /// /   /X  

นายธัช                     ธงภักดิ ์ /, //, ///      

นายพงศ์ธร               ธาราไชย /, //, ///  X, / /   

พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ /, XXX      

นางวิภาว ี                 บุณยประสิทธิ ์ /, XXX      

นายคเชนทร์ เบญจกุล /, XXX      

นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศม ี //, ///      

นายนพรัตน์ นรินทร์ //, ///      

นายธีรธร    ธาราไชย //, /// /    / 

นายวันชัย  เรืองทรัพย์อเนก //       

นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ //       

นายธานินทร์   ศรีเบญจรัตน ์  /  /   

ดร.ทรงพล  จารุวิศษิฏ์  /,///     

นายเอกกมล   เลิศชุณหะเกียรติ   /    

นางวรภรณ์ ชาวนา ///      

หมายเหตุ  

ต าแหน่ง : X = ประธานกรรมการ      XX = ประธานกรรมการบริหาร      XXX = กรรมการตรวจสอบ      / = กรรมการ      // = กรรมการบริหาร       /// = ผู้บริหาร      /X = ผู้จัดการกจิการร่วมคา้ 

ชื่อย่อบริษัทฯ : PPSD  หมายถงึ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 

PIC หมายถงึ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จ ากัด 

SWAN หมายถงึ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ ากัด 

PPQ หมายถงึ กจิการร่วมคา้ พพีคีิว 

BUILK หมายถงึ บริษัท บิลค์ เอเชีย จ ากัด 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า ix 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท พีพีเอส ดไีซน จ ากัด 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายประสงค ์ธาราไชย  

 ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการ 

บริหาร 

69 – ปริญญาเอก ดุษฎบีัณฑิตกิตติมาศักด์ิ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

– ปริญญาโท Master of Engineering 

Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 91/2011 

– หลักสูตร Role of the Chairman Program 

(RCP) Thai Institute of Directors 

– หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 

Thai Institute of Directors 

0.0033 บดิาของ 

นายพงศ์ธร ธาราไชย  

นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2554 - ปัจจุบัน 

 

2552 - 2556 

 

2533 - ปัจจุบัน 

 

– ประธานกรรมการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– อุปนายก  

สภาวศิวกร 

– กรรมการ 

สภาวศิวกร  

– ประธานกรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– หน่วยงานก ากับดูแล 

ผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 

– หน่วยงานก ากับดูแล 

ผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 

– ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบ 

วศิวกรรม 

2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล 

 กรรมการ 

 รองประธานกรรมการ 

บริหาร 

70 – ปริญญาโท Master of Civil Engineering 

University of Louisville, USA 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 91/2011 

0.0033 ไม่มี 2530 - ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2530 - 2556 

 

2533 - ปัจจุบัน 

 

– กรรมการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองประธานกรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบ 

วศิวกรรม 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า x 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

3. นายวันชัย วชิรวัฒนะธ ารง 

 ประธานกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

65 – ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจุบัน 
  
2533 - ปัจจุบัน 
 

– ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

4. นายธีรธร ธาราไชย 

 กรรมการบริหาร 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการเงนิและธุรการ 

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 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 

101/2008 

– Director Accreditation Program (DAP) รุน่

ท่ี 68/2008 

– TLCA Executive Development Program 

รุ่นที่ 4 (EDP4) 

ไม่มี บุตรของ 

นายประสงค ์ธาราไชย 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 – ปัจจุบัน 

 

2551 – ปัจจุบัน 

 

2548 – 2556 

 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 

บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท บวิเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการ 

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ีเพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ฝึกอบรม 

 

– ธุรกจิค้าวัสดุกอ่สร้าง 

 

– พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

       



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xi 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

5. นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ 

 กรรมการ 

54 – ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี

– ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาเทคโนโลยอีาคาร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่มี ไม่มี 2533 – ปัจจุบัน 

 

2533 – ปัจจุบัน 

 

– ผู้อ านวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซนจ ากัด 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบ 

วศิวกรรม 

6. ดร.ทรงพล จารุวศิิษฏ ์

 กรรมการ 

 รองกรรมการผู้จัดการ 

39 – ปริญญาเอกสาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา 

มหาวิทยาลัย University of Tokyo  

ประเทศญี่ปุ่น 

– ปริญญาโทสาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา 

มหาวิทยาลัย University of Tokyo  

ประเทศญี่ปุ่น 

– ปริญญาตรีสาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา

จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

(เกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง) 

ไม่มี ไม่มี 2557-ปัจจุบัน 

 

2555– ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2550– ปัจจุบัน 

 

 

2548–2550 

 

– กรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซนจ ากัด 

– ผู้อ านวยการฝ่ายงานออกแบบ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซนจ ากัด 

– อาจารยป์ระจ าสาขาวศิวกรรมโครงสร้าง 

ภาควชิาวศิวกรรมโยธาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

– รองผูจ้ัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

– ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบ 

วศิวกรรม 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบ 

วศิวกรรม 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xii 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย 

 ประธานกรรมการ 

 

39 – ปริญญาเอก Doctor of Engineering,  

Kyoto University, Japan 

– ปริญญาโท Master of Science 

Engineering, University of Illinois at 

Urbana -Champaign, USA 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  

(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 91/2011 

– TLCA Executive Development Program 

รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum 

(FEF) รุ่นที่ 1 

– หลักสูตรผู้ประกอบการแหง่อนาคต 

(Future Entrepreneurs Forum : FEF)  

รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 

“200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”  

Thai Institute of Directors 

 

5.00 บุตรของ 

นายประสงค ์ธาราไชย 

2557 - ปัจจุบัน 

 

 

2557 - ปัจจุบัน 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 - ปัจจุบัน 

 

2546 - ปัจจุบัน 

 

2546 - 2554 

 

– ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พพีเีอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จ ากัด 

– ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากัด 

– กรรมการ  

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงนิและธุรการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 

บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

– กรรมการ 

บริษัท พงศ์ธรีธร จ ากัด 

– ผู้จัดการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

– ใหบ้ริการดา้นงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

– ฝึกอบรม 

 

– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย ์

 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xiii 

ชื่อ-สกุล/ 

ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) 

 ประธานกรรมการ 

 

 – หลักสูตร Anti-Corruption For Executive 

Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai Institute 

of Directors 

– หลักสูตร “การจัดท ารายงานความรับผิด 

ชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อ

สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557”  

Thai Investors Academy 

– โครงการ Corporate Sustainability 

Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) 

  2538 – 2554 

 

– กรรมการ 

บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ ากัด 

– ออกแบบ ให้ค าปรึกษา 

 

2. นายเอกกมล เลิศชุณหะเกยีรติ 

 รองประธานกรรมการ 

 

46 – ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

5.00 ไม่มี 2556 – ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

– รองประธานกรรมการ 

บริษัท พพีเีอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จ ากัด 

– ผู้อ านวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

– ใหค้ าปรึกษาและบริหารงาน

กอ่สร้าง 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หน้า xiv 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตกิารท างานท่ีส าคัญ 

นางสาวรัชนีพร ทองสันสระ หัวหน้างานผูต้รวจสอบภายใน 

บรษิัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติง้ จ ากัด 

46 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2554 - ปัจจุบัน หัวหน้าผู้หน้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

บรษิัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติง้ จ ากัด 

2552 - 2554 หัวหน้าผู้หน้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

บรษิัท อาร์พเีจเอ็ม โค้ชชิง้ จ ากัด 

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 
 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน  หน้า xv 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี 



 

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 
 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ หน้า xvi 

เอกสารแนบ 5 

อื่นๆ 

 

- ไม่มี 



PROJECT PLANNING SERVICE
PUBLIC COMPANY LIMITED

381/6 ซอยพระรามเก �า 58 (ซอย 7 เสรี  7) ถนนพระรามเก �า แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0 10 7 555 00014 7

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร �วิส จํากัด(มหาชน)

โทรศัพท� :  (662) 718 2785-9, (662) 300 5544
โทรสาร :  (662) 300 5545-6
อี เมล �  :  pps@pps.co.th
เว็บไซต� :  www.pps.co.th
เฟสบุค : www.facebook.com/PPSGroup
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“ คุมคาคูควรแก การไววางใจ ”
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