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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

"มุ่งสู่ความเป็นผูน้าํในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
โดยยดึหลักการความโปร่งใส ได้มาตรฐาน เพื่อการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน" 

พันธกิจ (Mission)  

1. สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยผ่าน  

 1.1 การทํางานที่เป็นระบบในทุกกระบวนการ  
 1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทําธรุกิจ และเปดิโอกาสในการทําธรุกิจใหม่ หรือการทํา

ธุรกิจเดิมแต่เน้นนวัตกรรม  

 1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน และระบบบริหารจดัการความรู้อย่างเป็นรปูธรรม  

2. พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการเตบิโตอย่างยั่งยืน โดยผา่น  

 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

 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” สามารถสือ่สารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งในแง่ของเป้าหมายของงาน และการดําเนินงานอย่างราบรื่น  

“PPS” จึง คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ  

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 ีมีคุณภาพ เพื่อเปน็แบบอย่างทีด่ีในการพัฒนาวิชาชีพ และสนบัสนุนการพฒันาสังคมของวิศวกรที่ด ีเพื่อส่งเสริมคุณค่า
ของวิชาชีพวิศวกรให้เป็นที่นับถือ เปน็ที่ยอมรับ และมีเกียรต ิ 

1. องค์กรความรู้วิศวกรรมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม  

2. มีความยั่งยืนทางด้านรายได้และการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับความเสีย่งและความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

3. มีความสามารถในการทําธุรกิจในประชาคมอาเซียนทุกประเทศ  

4. มีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการทาํธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืนของธุรกิจ สังคม ประเทศชาต ิ 

หมายเหต ุได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ  

 

ผูอํ้านวยการโครงการผู้อํานวยการโครงการผู้อํานวยการโครงการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักกํากับ
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สํานักตรวจสอบภายในสํานักบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภบิาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

ผู้อํานวยการโครงการ
ฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล

และพัฒนาองคก์ร

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ
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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 และปอ้งกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย ์งานตกแต่งภายใน รวมถึง
โครงการก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะด้าน มีกลุม่ลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เปน็โครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ ์หงษ์จินตกุล โดยเป็นบรษิัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรกที่ได้รบัใบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ร่วมกับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited 

Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้ใบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BVQI (Bureau Veritas Quality International) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
บริษัทฯ ไดน้ําระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บรษิัทฯ เป็นผู้บริหารงานก่อสรา้งและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจ
ติดตามภายใน (Internal Audit) จากพนักงานของบริษทัฯ ที่ผ่านการอบรม และมีการตรวจติดตามจาก BVQI ทุกๆ 6 เดือน และด้วย
ประสบการณ์มากกว่า 28 ป ีในด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง บริษัทฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ 

และเอกชน เช่น 

งานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
• โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 • โครงการทางพเิศษสายศรรีัช – วงแหวนรอบนอก 

• โครงการวางท่อจา่ยน้ําของการประปานครหลวง • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าํเงิน ส่วนต่อขยาย 

• โครงการโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร • โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 

• โครงการรถไฟฟ้ามหานคร (MRTA) • โครงการศาลฎีกา 
• โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ • โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสบูแห่งใหม ่

• โครงการอาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย • โครงการวัดทิพย ์

• โครงการสํานักงานใหญ่แห่งใหม ่ธนาคารแห่งประเทศไทย  

งานภาคเอกชน 
• โครงการโรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวัณ • โครงการ RHYTHM Condominium 

• โครงการใบหยก ทาวเวอร ์2 • โครงการ Central Festival Chiangmai 

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

• โครงการศูนยส์ารสนเทศของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) • โครงการ Central Plaza Changwattana 

• โครงการศูนยส์ารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) • โครงการ Central Westgate 

• โครงการธนาซิตี ้ • โครงการ Central Embassy 

• โครงการ Jewelry Trade Center • โครงการ G Tower 

• โครงการเกษรพลาซ่า • โครงการ U place 

• โครงการ World Trade Center • โครงการ ICONSIAM 

• โครงการ Central World • โครงการแมคโคร สาขานครนายก, นครอินทร ์
• โครงการ Centara Grand Hotel • โครงการศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค 

• โครงการไทยรัฐ TV • โครงการโตโยต้า สุขาภิบาล 3 

• โครงการ The Paseo Town • โครงการ MEGA BANGNA 

• โครงการ I Condo • โครงการ The Park Chidlom Condominium 

• โครงการศูนย์กระจายสินค้า TESCO Lotus  • โครงการ Central Plaza Rama 9 

สาขาลําลูกกา, ขอนแก่น, สุราษฎรธ์าน ี • โครงการ Terminal 21 

• โครงการ Amway New Head Office • โครงการ Banyan Tree Resort & Spa เกาะสมุย  

• โครงการ Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach Resort • โครงการ The Renaissance Hotel ภูเก็ต 

• โครงการ The Street Ratchada 
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งานต่างประเทศ  
• โครงการ Hongsa Power Plant (Laos, PDR) 

• โครงการ Vientiane Hospital (Laos, PDR) 

• โครงการ Central Plaza I-City (Malaysia) 

ในป ีพ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษทัมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เพื่อ
รองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเปน็การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในป ี2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 

จํากัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจหลักและธรุกิจอ่ืนในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทร่วมทุนของตน  เป็นไปตามแผนการ
พัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ มิให้จํากัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเท่านัน้ ปัจจบุัน
บริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านตา่งๆมากขึ้น ผ่านบรษิัทย่อยและบรษิัทในเครือต่างๆ ประกอบด้วย 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด ให้บรกิารการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบการ 

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จาํกัด ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดย
เป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบรษิัทที่ใหบ้ริการด้านการออกแบบสถาปตัยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศสิงคโปร ์   

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จํากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการทํา Media และสื่อโฆษณา
รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้าง Application สําหรบัช่วยในการควบคมุงานก่อสร้าง   

บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และในปีนี้ยังมีการขยายธุรกิจไปสู่ตลาด
การซื้อขาย Online เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้างด้วย ซึ่งการร่วมทุนกับบริษัท บิล์ค เอเชีย จํากัด นี้ไม่เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานให้กับบรษิทัฯ โดยโปรแกรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยงัเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทนุของบรษิัทฯ ในการ
เป็นผู้ถือหุน้บริษัท บิลค ์เอเชีย จาํกัด ซึ่งเป็นบริษทัที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานก่อสร้างในระดับประเทศ
อีกด้วย   

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  

สรุปผลการดําเนินงานปี 2558 และเป้าหมายปี 2559  

ในช่วงป ี2558 บริษัทฯมีรายได้รวมลดลงเน่ืองจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทําใหม้ีการขาดความต่อเนื่องของรายได ้เนื่องจาก
บางโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องได้สิ้นสุดลง และรายได้จากโครงการใหม่ยังรับรู้ไดไ้ม่เต็มที่ และมีหลายโครงการที่บรษิัทฯได้เสนอโครงการ
ได้ชะลอหรือยกเลกิโครงการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ไม่เอื้อกับการตัดสินใจการลงทุน  

บริษัทฯ มีโครงการที่ดําเนินการในป ี2558 ดังนี้ 

งานโครงการก่อสร้างอาคาร 
 • โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  • โครงการ Rama 9 Square 

 • โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสบูแห่งใหม ่  • โครงการ U place 

 • โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่  • โครงการ I Condo ศาลายา 
 • โครงการ Rhythm สุขุมวิท 36-38 และ สุขุมวิท 42  • โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม C2 และ C1) 

 • โครงการ The Street Ratchada  • โครงการ MAKRO จํานวน 3 สาขา 
 • โครงการ Central Westgate   • โครงการ Tesco Lotus 

 • โครงการ Central Embassy   • โครงการ Home Pro พระราม 3 
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 • โครงการ Thairath TV อาคาร 17 และโรงจักร  • โครงการ Food Street Ratchada 

 • โครงการปรบัปรุงพืน้ที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพลก็ซ์  • โครงการ Bangkok Residence  

 • โครงการหลังสวนวิลเลจ LSV  • โครงการ Aspire วุฒิธากาศ 

 • โครงการศูนยป์ฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต 3 (Inet IDC3)  •  โครงการ Bangkok Midtown Hotel 

 •  โครงการ Vientiane Hospital เวียงจันท ์สปป. ลาว  •  โครงการ Bounce Thailand 

 •  โครงการบ้านหัวหนิ  •  โครงการ Man Fu Yuan @Emquartier 

• โครงการ Hongsa Power Plant (Laos, PDR) 

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค 
  • โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน (MRT Blue Line) 

 • โครงการปรบัปรุงทางพิเศษศรรีัช-วงแหวนรอบนอก 

• โครงการปรบัปรุงทางพิเศษศรรีัช ทางด่วนข้ันที่ 1 ระยะที่ 2 

 • โครงการปรบัปรุงทางพิเศษศรรีัช ทางด่วนข้ันที่ 1 ระยะที่ 3 

งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะด้าน 
 • โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ ์ในพระบรมราชินูปถัมภ ์วัดชนะสงคราม (วัดทิพย)์  

ในป ี2558 รายไดร้วมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 238.93 ล้านบาท ลดลงจากป ี2557 คิดเป็นร้อยละ 10.45 ซึ่งในป ี2557 บริษทัฯ มี
รายไดร้วม 266.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา และความต่อเนื่องของรายไดท้ีม่ีผลจากรอยต่อ
ระหว่างโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปลายป ีเนื่องจากมีการเริ่มต้นของโครงการขนาดใหญ ่แตอ่ย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวยัง
อยู่ในช่วงระยะเริ่มตน้ทําใหย้ังไม่สามารถรับรู้รายไดไ้ดม้ากนัก สําหรับรายได้จากงานด้านออกแบบโครงการ ยังคงเป็นไปอย่างยากลําบากใน
สภาวะการแข่งขันด้านราคาในประเทศซึ่งเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งนี้ บริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการออกไปหางานในโซนแอฟริกาตะวันออก และ 
ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดใหม่ดังกล่าวจะมีสภาวะการแขง่ขันด้านค่าบริการที่ไม่รุนแรงแตป่ริมาณงานยังคงมีไม่มากเมื่อเทียบ
กับงานภายในประเทศ สําหรบัธุรกิจการจัดแสดง รายได้ยังไม่เป็นที่ประสบผลสาํเร็จตามทีบ่ริษัทฯคาดหวัง การหาการสนบัสนนุ (Sponsor) ใน
ภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวเป็นไปอย่างยากลําบาก รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในวงการ ทําให้ผูส้นบัสนุนยังไม่เชื่อม่ันเท่าที่ควร ใน
ด้านธุรกิจสื่อดิจิตอลในปี 2558 ก็ยงัไม่ได้รับผลตอบรบัที่ดีจากตลาด ทาํให้มีสัดส่วนของรายไดท้ี่ไม่มากนัก 

สําหรับกําไรสทุธปิ ี2558 มีจํานวนเท่ากับ 3.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 อย่างมีนัยสาํคัญร้อยละ 80.87 สาเหตทุี่บรษิัทฯ มีกําไร
สุทธลิดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เปน็ไปตามคาดหมายโดยเฉพาะงานในภาครัฐ ส่งผลให้มีรายได้ไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะการแข่งขันด้าน
ราคายังคงมีอยู่และเป็นไปอย่างรุนแรงและบรษิัทลูกทีท่ําธุรกิจสารสนเทศยังนับเปน็ผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจทําให้ลูกคา้ยังไม่เชื่อม่ันทํา
ให้ยังไม่สามารถมรีายได้และกําไรตามเป้าหมายผลทั้งหมดนี้สะสมรวมกันส่งผลให้กําไรสทุธิรวมลดลง 

ณ ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือทีส่ามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่ยงัไม่ส่งมอบ (Backlog) จํานวน 28 โครงการ 
คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 300 ลา้นบาท 

นอกเหนือจากผลประกอบการทางด้านการเงินดังกลา่วข้างต้น ในป ีพ.ศ. 2558 บริษทัฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทัง้
ด้านการสร้างมาตรฐานการดําเนนิงานและความแตกต่างในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เป็นหัวใจสําคัญในการประกอบธุรกิจ 

ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความแตกต่างนัน้ บริษทัฯ ไดน้ําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างไซตง์านก่อสร้างกับสาํนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครบถ้วน อีกทัง้ ยังสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม 

Project LIVE เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านัน้ ในส่วนของการบริหารข้อมูลภายใน
องค์กรเอง บริษัทฯ ได้นําโปรแกรมบริหารจัดการงานบุคคล Prosoft มาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดําเนินงานด้านการบริหารข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวตัิการมาทํางาน สถิติการลา สวสัดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคน
ได้รับ ประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงบประมาณของโครงการได ้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยําในการ
เก็บรักษาและการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร    
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หลักสูตรอบรมภายในองค์กร  

บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง เพื่อรองรับการเติบโตทางธรุกิจและทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ โดยมีการ
จัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาท ิโครงการ PPS Future Leaders เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายใน
บริษัทฯ ให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวัลจูงใจในการสอบเลื่อนระดบัภาคีวิศวกรเป็นสามัญ
วิศวกร เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองคก์รสําหรับการขยายธุรกิจไปสู่การรบังานภาครัฐที่มากขึน้ในอนาคตอันใกล้ 

ในขณะเดยีวกัน บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการดาํเนนิธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรให้เตบิโตอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในหลายรปูแบบ เช่น การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ซึ่งจะใช้วทิยากรจาก
ภายในและภายนอกมาบรรยาย การอบรมกับหน่วยงานภายนอก (Public Training) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job Training) การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Leaning) การสอนงาน (Coaching) รวมถึงได้จัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งใช ้

Competency มาเป็นเกณฑ์ในการจดัทํา ทาํให้บุคลากรได้รบัความรู ้และเกิดความเชี่ยวชาญในการทํางานด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ  สามารถรองรับงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการทํางานร่วมกับประชาคมอาเซียน (Asean Economics 

Communityหรือ AEC) หน่วยงานฝึกอบรมของบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบยีนอย่างเป็นทางการจากสภาวิศวกรให้เป็นหน่วยงานฝกึอบรมลูกข่าย
ที่มีความสามารถในการอบรมเพ่ือนําไปใชเ้ป็นหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) โดยสามารถนําหน่วยความรู้ที่บรษิทัฯรับรองผา่น
การอบรมไปใช้ในการขอเลื่อนขั้นการประกอบวิชาชีพได้ตามระเบยีบของสภาวิศวกร 

บริษัทฯ ไดต้ั้งเป้าหมายให้บคุลากรของบริษัทฯ ได้รบัการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ ตามข้างต้น โดยเฉลี่ยที่ 40 

ชั่วโมง/คน/ป ีซึ่งในป ี2558 นี้ ฝา่ยอบรมและพัฒนาบคุลากรไดด้ําเนนิการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งโปรแกรมการอบรมที่ผ่านมา สรุปได้
ดังนี้ 

1. หลักสูตรดา้นจริยธรรมธุรกิจและคูมื่อจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปน็หลักสูตรที่ส่งเสริม 

สนับสนุนการปฏิบตัิงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่กําหนดโดยสภาวิศวกรและสภา
สถาปนิก 

2. หลักสูตรดา้นบริหารโครงการ ได้แก ่หลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม หลักสูตรบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรกรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง หลักสูตรการบริหารสัญญาก่อสร้าง 
หลักสูตร FAÇADE WORKS 

3. หลักสูตรงานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System) และหลักสูตรความปลอดภยัจากอัคคีภัย (Fire Life Safety) 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดบัหัวหน้างาน และระดับบริหาร (จป) 

4. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Project Live เป็นหลักสตูรที่เน้นย้ําให้มีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการทาํงาน 

5. การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ได้แก ่หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) และหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ 

6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รปัชั่น เพื่อให้พนักงานได้รบัทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของบรษิทัฯ 
ภายใต้คาํขวัญ “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน่” 

7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) ISO 9001 สําหรบัผูจ้ดัการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค และ
เลขานุการโครงการ ซึ่งหลักสูตรนีเ้ปน็หลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติจริงที่โครงการก่อสร้าง เพื่อใหบุ้คลากรมีความรูค้วามเข้าใจและนํา
ความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานไดด้ียิ่งขึ้น 

9. การบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ย ได้แก ่ผู้ถือหุน้ 

พนักงาน ลูกค้า คูค่า้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา 

10. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ด ีเพือ่ให้พนักงานไดร้ับทราบและปฏิบัตติามนโยบาย ได้แก ่สิทธิของผู้ถือหุน้ การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นต้น 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 7 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดําเนนิการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ (Succession Plan) ที่มีความรู ้ความสามารถ และศักยภาพ ให้มี
ความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรทีจ่ะก้าวขึ้นมาสูต่ําแหน่งผูจ้ัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการ
สรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้ โดยบริษัทฯได้จดัทําหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา “ผูจ้ัดการโครงการ” รุ่นใหม่ๆ  ขึ้นมา เพื่อ
สนองตอบต่อการเติบโตของบรษิัทฯ 

สําหรับผลดําเนินงานป ี2558 ในส่วนของบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประเด็นสําคญัดังนี้ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด ได้รับบุคลากรหลายตําแหน่งเพื่อรองรับการเติบโตในส่วนของงานออกแบบวิศวกรรม ทั้งการ
ออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบ โดยในป ี2558 ที่ผ่านมานี ้ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะชะลอตัว แตบ่รษิทัยังสามารถรับงานได้
เพิ่มขึ้นกว่าป ี2557 เนื่องจาก ทีมงานมีความพร้อมมากขึ้น ประกอบกับการมุ่งหางานในตลาดต่างประเทศ ทําให้ในปีทีผ่่านมา บริษัท พีพเีอส 

ดีไซน จํากัด มีงานออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในตา่งประเทศนัน้ มีงานออกแบบที่ประเทศกัมพูชารวมสองโครงการ และ
คาดว่าในป ี2559 จะมีการรับงานดา้นงานการออกแบบวิศวกรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ เนือ่งจาก
เศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสูส่ภาวะฟื้นตัวเเละมีสภาวะการเเข่งขันด้านราคาที่ลดน้อยลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะรับงานเพิ่มด้านการ
เป็นทีป่รึกษาทางวศิวกรรมโครงสร้างของโครงการต่างๆ ที่มีความซับซ้อนในฐานะที่ปรึกษาพิเศษร่วมกับการควบคุมงานโครงการก่อสร้างกับ
ทาง บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จํากัด (มหาชน) อีกด้วย 

สําหรับงานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม บรษิัทฯ ได้เริ่มดาํเนินธุรกิจกับ บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาแรน จํากัด มาเป็น
ระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยในช่วงป ี2557 ที่ผ่านมา บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด มุ่งเน้นการเสนองานไปที่กลุม่
บริษัทเอกชนและการเปิดตลาดสู่ประเทศเพื่อนบา้นเปน็ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ บริษทัยังได้รบัรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบภายใน
สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถของบริษัทแม้จะดําเนินกจิการมาได้ไม่นาน 

โดยเป้าหมายการดําเนินงานในป ี2559 บริษทัยังคงมุ่งเน้นการเสนองานการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน อาท ิสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ประเทศกัมพูชา เเละงานโครงการที่เป็นการลงทนุในประเทศไทยของนักลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจให้บรกิารและเป็นผูน้ําดา้นผู้ให้บริการมีเดยีและคอนเทนต์ที่
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ กําเนิดของ PIC มาจากข้อสังเกตที่วา่ ในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการนําระบบไอทีมาใช้ในการ
ทํางานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและทดสอบระบบการใช้งานภายใน PPS เองก่อน จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสูบุ่คคลภายนอก 

ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ นอกจากนัน้ PIC ได้รองรบัการทํางานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหาในการอบรมพัฒนาเป็นสื่อ
เพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider และเผยแพรผ่่านสือ่ต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น เคเบิลทีวี ยทููบ ผลติเป็น
สื่อต่าง ๆ และหารายได้จากการให้บริการจัดอบรมวิศวกรแก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงรายการการ์ตูนเกร็ดความรูกั้บลุงพ ีที่นําเสนอผ่าน 

Youtube และ Thairath TV รายการวทิยุช่างมันส ์ทางคลื่นวิทยุ FM 106 ,Blog ช่างมันส์ เพื่อเผยแพร่ความรูสู้ป่ระชาชน ตอกย้ําภาพลักษณ์
ความเป็นวิศวกรมืออาชีพของ PPS GROUP 

ตั้งแต่ปี 2558 นี้ PPS มีเป้าหมายจะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการทํางานเพ่ือยกระดับบริการวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ PIC จัดทําโปรแกรมเพ่ือใช้ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขึ้นใช้เอง ชื่อว่า ProjectLive โปรแกรมดงักล่าว จะช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบงานก่อสรา้งและออกเอกสารต่างๆ ภายในหนว่ยงานได้อยา่งถูกต้องรวดเร็วโดยใชโ้ทรศัพทเ์คลื่อน
แบบสมารท์โฟนตวัอย่างรายการที่อยู่ในโปรแกรม เช่น Inspection and Testing Checklist (ITC), Defect Work, Non-Conforming Report (NCR), 

Safety Improvement Request (SIR), Documents, Dashboard 

PIC ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายทําและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง และตั้งแตป่ี 2558 ได้ขยายงานเข้าไปในธุรกิจของการ
จัดทํารายการวิทย ุรายการทีวี การจัดคอนเสริรต์และอเีว้นท์ต่างๆ เชน่ รายการการ์ตูนเกรด็ความรูลุ้งพ ีเป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างออกอากาศทางช่อง Thairath TV รายการวิทยชุ่างมันส์ เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานช่าง สําหรับบ้านพักอาศัยออกอากาศ
ทางคลื่นวทิยุ FM 106 (ครอบครัวข่าว) สําหรับการจัดคอนเสิร์ต ได้จัดขึ้น 2 ครัง้ ได้แก ่คอนเสิร์ต BLUE LIVE IN  BANGKOK 2015 และ 
APINK FAN MEETING IN BANGKOK 2015 

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงข้างตน้ ในปทีี่ผ่านมา การร่วมลงทุนกับ บริษัท บลิค ์เอเชีย จํากัด นัน้ มีผลการดําเนินการที่ดีขึ้น
โดยบริษัทฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจไปสู่ตลาดการซ้ือ-ขายวัสดุก่อสร้างผ่านระบบอีเล็คโทรนิคส์อยา่งเป็นรปูธรรม เสริมจากการให้บริการหลักของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นการให้บริการ Software สําหรับบริหารจดัการธุรกิจก่อสร้าง ปัจจุบัน มีการให้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มี
ผูร้ับเหมาในฐานขอ้มูลของระบบกว่า 12,000 ราย และมีลูกค้าที่ใช้งานตอ่เนื่องกว่า 10,000 ราย โดยมีแนวโน้มว่าจํานวนลูกคา้ที่ใชบ้ริการจะ
มากขึ้นเป็นลําดบั 
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เป้าหมายการดําเนินงานปี พ.ศ. 2559 

ในป ี2559 บรษิัทฯ มีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสใน
ธุรกิจ ทั้งจากธุรกจิหลัก บริษทัลูก และบรษิัทที่บริษทัฯ เข้าไปร่วมทุน ในแง่ของรายได้นัน้ บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมทั้งกลุม่อยู่ที่ 300 
ล้านบาท  

สําหรับธุรกิจหลัก คือธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างนัน้ ในป ี2558 นี้ สําหรับงานในภาคเอกชนบริษทัฯ มีเป้าหมายเพิ่ม
กลุม่ลูกค้าพันธมิตรใหม่โดยเน้นกลุม่ลูกค้าที่มีความม่ันคงและมีการขยายตัว โดยมีเปา้รายได้รวมในภาคเอกชน ประมาณ 180 ล้านบาท 
สําหรับในกลุ่มของงานภาครัฐ ซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูงในปนีี้ บรษิัทฯตั้งเปา้หมายที่จะเพิ่มสดัส่วนของงานภาครัฐขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จาก
โอกาสที่ชดัเจนมากขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐและโครงการตามนโยบายอ่ืนๆ โดยในป ี2559 นี้ บริษทัฯ มี
เป้าหมายรายได้จากโครงการภาครัฐประมาณ 90 ล้านบาท 

นอกเหนือจากงานในประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายงานไปในกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ มีงานในประเทศลาวอยู่แล้ว ในป ี2559 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายงานต่อเนื่องในประเทศในภูมิภาคโดยมุ่งเน้นการขยายตัวไป
ในประเทศกัมพูชา ลาว และมาเลเซยี และรวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ด้วยตามโอกาสทางธุรกิจที่น่าจะดีขึ้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุม่
ประเทศ AEC โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้จากกลุม่ลกูค้าต่างประเทศทีป่ระมาณ 15 ล้านบาท 

สําหรับในส่วนของงานออกแบบวิศวกรรม เนื่องจากมีสภาวะการแข่งขันที่สูงมากบริษทัฯ จึงมุ่งเน้นการทําธรุกิจในกลุม่ลูกค้าทีใ่ช้บริการ
ธุรกิจหลักของบรษิัทฯ อยู่แล้ว รวมทัง้ มีนโยบายการขยายงานโดยทั่วไปสอดคล้องไปกับธุรกิจหลักของบรษิัทฯ บริษัทฯ ยังคงมีโอกาสในการ
รับงานออกแบบวศิวกรรมในต่างประเทศสําหรับในส่วนของงานออกแบบสถาปัตยกรรมบริษัทฯ ยังเน้นงานต่างประเทศเปน็หลัก  

สําหรับในส่วนของธุรกิจสารสนเทศและสื่อสารมวลชน บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลงานสะสมและหาพันธมิตรเพิ่มเติมโดยมี
เป้าหมายในการขยายงานทางด้านสือ่โดยเน้นการพัฒนาเนื้อหาและการจัดงาน ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีได ้

นอกเหนือจากทางด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของบริษัทฯ โดยการพัฒนาระบบภายในหลายระบบ
ไปพร้อมๆ กัน เช่น ระบบ ISO9001 ระบบ IT และแอพลเิคช่ัน ระบบฐานขอ้มูลพนักงาน และระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มี
เป้าหมายให้การพัฒนาระบบงานสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธภิาพในการดําเนินงาน เพื่อใหอั้ตราการทํากําไรสุทธิของ 
บริษัทฯ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บรษิทัฯ มีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปรง่ใสในการทํางานและการคํานึงถึงผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในการดําเนนิธุรกิจอย่างต่อเนือ่งสมํ่าเสมอ ในทกุๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษทัฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อใหบ้ริษัทฯ 
สามารถเติบโตไดอ้ย่างม่ันคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาวิชาชพีและสังคมให้ม่ันคง 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
- ไม่มี - 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ประเภทรายได้ 
(แบ่งตามลักษณะโครงการ) 

2556 2557 2558 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการบริการ 290.09 99.08% 263.65 98.82% 234.22 98.03%
รายได้จากการควบคุมงาน 285.96 98.52% 258.32 97.98% 219.13 93.56%

• อาคารสํานักงาน 20.82 7.28% 23.95 9.27% 22.73 10.37%

• ห้างสรรพสนิค้า 123.18 43.08% 89.05 34.47% 69.10 31.53%

• อาคารที่พักอาศัย 43.88 15.34% 60.51 23.42% 61.73 28.17%

• อาคารเอนกประสงค ์(Mixed Use) /1 32.55 11.38% 35.31 13.67% 17.95 8.19%

• โรงแรม 3.35 1.17% - - 4.19 1.91%

• โรงพยาบาล 15.60 5.46% 12.22 4.73% 11.22 5.12%

• ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 14.06 4.92% 15.17 5.87% 19.14 8.73%

• อ่ืนๆ/2 32.52 11.37% 22.11 8.56% 13.07 5.96%

รายได้จากการออกแบบ 4.30 1.48% 5.33 2.02% 2.99 1.28%

รายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ต - - - - 12.10 5.17%

รายได้จากการขาย 0.84 0.29% - - - -

รายได้อื่น 2.69 0.92% 3.16 1.18% 4.71 1.97%

รวม 293.79 100% 266.81 100% 238.93 100%

หมายเหตุ /1: ประกอบด้วย หา้งสรรพสนิค้า อาคารสํานักงาน โรงแรม 
 /2: ประกอบด้วย ศูนย์กระจายสนิค้า Data Center วัด 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 
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• การจัดการงานก่อสร้าง 
• การประสานงานขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
• การสํารวจปริมาณงานและประเมินราคา 
• การควบคุมงานก่อสร้าง 
• การตรวจสอบและทดสอบงานระบบประกอบอาคารก่อนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

• การควบคุมงบประมาณ 

• การจัดการและบรหิารทางดา้นพลังงาน 

• การจัดการใช้งานอาคารและทรัพยส์ิน รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารเดมิให้ม่ันคงแข็งแรงและทันสมัยยิ่งขึ้น 

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 
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• จัดให้มีการประชุมชี้แจงแบบตอบข้อซักถาม 

• ดําเนินการวเิคราะห์คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
• เสนอแนะข้อมูลและวิธีการต่อรองราคา 
• เสนอแนะการตดัสนิคัดเลือกผู้เสนอประกวดราคา 
• จัดทําเอกสารยืนยนัการว่าจ้าง 
• จัดเตรียมเอกสารสัญญาเพ่ือลงนาม 

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 ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ออกแบบ เพื่อติดตามงานและแก้ไขอุปสรรคเพือ่ให้งานดําเนินไปตาม

เป้าหมาย 

2.6 พิจารณาแผนงานและตรวจสอบการทํางานตามขั้นตอน รวมทั้งเร่งรัดให้ผูร้ับจ้างทาํงานให้เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว ้
2.7 ตรวจสอบใบเบิกเงินของผูร้ับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา 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 ในการขอต่ออายุสัญญาสําหรบังานที่เพิ่มเติม และเรื่องอื่นๆ 

ที่คล้ายคลึง (ถ้ามี) 
2.21 ควบคุมงานก่อสร้าง งานป้องกันอุบตัิเหต ุมลภาวะจากการก่อสร้าง และการรื้อถอน และควบคุมงานร้ือถอนอาคารเดิม 

2.22 ประสานงานกับเจา้หน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการวางแผนและอํานวยความสะดวกในการเข้าใช้พืน้ที่อาคาร 
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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 

สรุปการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนกระทั่งงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

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

บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา

ห้างสรรพสินค้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา อาคารสํานักงาน 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น สนามบิน รถไฟฟ้า ท่อส่งก๊าซ โรงพยาบาล 

เจ้าของโครงการ
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การประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม  

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทีด่ําเนินงานอยู่ในปัจจบุัน  

1. บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก ่ 

- บริษัท พีพเีอส ดไีซน จํากัด ซึ่งบรษิทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  

- บริษัท พีพเีอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด ซึ่งบรษิัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบยีน 

2. บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ได้แก ่ 

- บริษทั สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน  

- บริษัท บิลค ์เอเชีย จํากัด ซึ่งบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

3. กิจการร่วมค้า 1 แห่ง ได้แก ่ 

- กิจการร่วมค้า พีพีคิว ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 

 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม  

 บริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการทํางานของบริษัทย่อยในกลุม่ไว้อย่างชัดเจน ดงันี้ 

1. บริษัท พีพเีอส ดไีซน จํากัด ให้บริการการออกแบบงานโครงสรา้งและงานระบบประกอบอาคาร 
2. บริษัท พีพเีอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในสว่นของการทํา Media และสื่อโฆษณา 

รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้าง Application สําหรบัช่วยในการควบคมุงานก่อสร้าง 
3. บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปตัยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดย

เป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบรษิทัที่ใหบ้ริการด้านการออกแบบสถาปตัยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศสงิคโปร ์

4. บริษัท บิลค ์เอเชีย จํากัด ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และในปีนี้ยังมีการขยายธุรกิจไปสู่
ตลาดการซื้อขาย Online เกี่ยวกับสนิค้าและวัสดุก่อสร้างด้วย ซึ่งการร่วมทุนกับบริษทั บลิค์ เอเชีย จํากัด นี้ไม่เพียงเป็นการเพิม่
ศักยภาพในการทาํงานให้กับบริษทัฯ โดยโปรแกรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยังเปน็การเพิ่มโอกาสการ
ลงทุนของบรษิัทฯ ในการเปน็ผู้ถือหุ้นบริษัท บิลค ์เอเชีย จํากัด ซึ่งเปน็บริษัทที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับงานก่อสรา้งในระดับประเทศอีกด้วย 

5. กิจการร่วมค้าพีพีคิว ให้บริการด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลฎีกา 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

ธุรกิจวิศวกรที่ปรกึษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นัน้ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับภาคอสงัหาริมทรัพย ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุม่ลูกค้าหลักของธุรกิจ การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางธรุกิจของบริษัทฯ จงึจําเป็นจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในภาพรวม 

สําหรับในป ี2558 เศรษฐกิจไทยเติบโตโดยรวมโดยประมาณร้อยละ 2.8-2.9 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยภาคการลงทุนเริ่มมีการ
ขยายตัวในเกณฑท์ี่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ โดยที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการลงทุน
ภาคเอกชนในป ี2558 ยงัคงชะลอตวั จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) รายงานว่าใน 9 

เดือนแรกของป ี2558 การผลติสาขาก่อสร้างขยายตัวรอ้ยละ 15.9 โดยการก่อสร้างภาครฐัขยายตัวร้อยละ 27.6 และการก่อสร้างภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.4  

ภาคอสังหาริมทรพัย์ในป ี2558 โดยรวมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวกระตุน้คือ สถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ
มากขึ้น และมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย ์ซึ่งการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม
ก่อสร้างและธรุกิจวิศวกรที่ปรึกษา โดยเม่ือพิจารณาประเภทของที่อยูอ่าศัยที่มีอัตราการเตบิโตสูงยังคงเป็นคอนโดมิเนียมและเป็นสัดส่วนที่สูง
กว่าที่อยู่อาศัยในแนวราบ ซึ่งแนวโนม้ในอนาคตก็จะยังคงเป็นไปในทิศทางดังกล่าว จากปัจจัยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางและ
ราคาที่ดนิที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจยับวกสําหรับธรุกิจวิศวกรที่ปรึกษาต่อไปในอนาคต ในแงข่องราคาที่ดินและราคาที่อยู่อาศัยก็ยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยในกรุงเทพฯ ราคาที่ดินมกีารปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 10.8 และราคาที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.0 

สําหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนก็พบการเติบโตเชน่กัน โดยมีการเตบิโตของอาคารสาํนักงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแนวของระบบ
ขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ และปริมณฑล สําหรบัในตา่งจังหวัดยังมีการชะลอตัวจากอุปทานคงค้าง กําลังซื้อที่ยังอ่อนแอโดยเฉพาะที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาคเกษตร และการล่าช้าจากการพัฒนาโครงการทางดา้นคมนาคมของรัฐ  

สําหรับในป ี2559 คาดว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงต้นป ี2559 คาดว่าจะได้รบัเชิงบวกจาก
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรพัย์ที่จะช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งคาดว่าจะทําให้ผู้ประกอบการมีสถานะทาง
การเงิน และความม่ันใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งแนวโน้มดอกเบี้ยนา่จะยังคงอยูใ่นระดับต่ําไปอีกทั้งป ี2559 ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนภาค
อสังหาริมทรัพย์ตอ่เนื่องไปอีกปีหนึ่ง  

สําหรับในธุรกิจค้าปลีกนัน้ การลงทนุขยายสาขามีการชะลอตัวลงตามสถานการณ์การใชจ้่ายภาคครัวเรือนที่ไม่ดีนักในปี 2558 แต่คาด
ว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่จะยังคงขยายสาขาเพื่อให้คงความได้เปรยีบในการแข่งขันและรองรับอุปสงค์ที่อาจจะมีมากขึ้นจาก AEC  

ในป ี2558 และตอ่เนื่องไปในป ี2559 มีอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงมีการเติบโตสูงคือ โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ ซึ่งคาดว่า
จะยังคงมีความต้องการพัฒนาสิ่งปลกูสร้างขึ้นเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยะ ทั้งในระดบัประเทศและในภูมิภาค  

สําหรับการก่อสรา้งในภาครัฐ ซึ่งมีการเติบโตสูงในป ี2558 จากนโยบายการเร่งจ่ายเงนิงบประมาณและแผนการกระตุ้นการลงทุน
ภาครัฐ คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนือ่งไปในป ี2559 โดยเฉพาะการลงทนุโครงสรา้งพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถ
ประกวดราคาไดภ้ายในป ี2559 จากการให้ข่าวของทางภาครัฐ จะเห็นไดว้่าโครงการขนาดใหญ่จะเป็นนโยบายหลักในการกระตุน้เศรษฐกิจ
จากภาครัฐ โดยมโีครงการเปน็จํานวนมากกว่า 20 โครงการ ทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเป็นโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 
โครงการคมนาคมทางบกอ่ืนๆ เช่น ทางด่วนและทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง โครงการรถไฟฟ้า โครงการขนส่งทางน้ํา และโครงการขนส่งทาง
อากาศ ทั้งนี้ยังมีโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ที่น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น  

อย่างไรก็ด ีโครงการภาครัฐดังกลา่ว อาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการดําเนินงาน รวมทั้งความชัดเจนในด้านความร่วมมือกับ
เอกชน และปัจจัยทางการร่วมทุนอ่ืนๆ รวมทั้งการเวนคืนต่างๆ ที่จําเป็น ดังนัน้ การขยายของงานทางภาครัฐดังกล่าวจึงเปน็โอกาสมหาศาล
สําหรับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาที่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง สาํหรับอีกปัจจัยหนึง่ที่เริ่มเห็นผลกระทบแล้วคือการ
เติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เปน็อานิสงค์มาจากการลงทุนใน AEC คือ โครงการก่อสร้างที่เกิดจากนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ 

และโครงการที่ต่างชาติเข้ามาหาโอกาสในการลงทุนในไทย การลงทุนใน AEC นี้ได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในป ี2558 ทั้งในต่างประเทศและ
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บริเวณชายขอบของประเทศซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรส์ําคัญต่างๆ ทางธุรกจิ คาดว่าน่าจะมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นได้เพิ่มเติมทีเ่ป็นผลมาจาก 

AEC ต่อเนื่องไปในป ี2559  

โดยรวมคาดวา่ สถานการณ์ทางธุรกิจของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและบรหิารงานก่อสร้าง น่าจะปรบัตัวดีขึ้นได้ในป ี2559 โดยมปีัจจัยที่ดี
ขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมือง การลงทุนภาครัฐ ความม่ันใจที่เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน สมดลุที่ดีขึ้นของภาคอสงัหาริมทรัพย ์อัตราดอกเบี้ยที่
ต่ํา และราคาวัสดกุ่อสร้างที่อยูใ่นระดับต่ํา แต่อยา่งไรก็ด ีสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกจิยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงโดยยังมีการแข่งขันทางราคาให้
เห็นอยู่บ้าง รวมทั้งมีความกดดันจากการขาดแคลนบคุลากรที่จําเป็นในการขยายงานทีเ่ติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนของงานมาก
ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา  

ทั้งนี้ บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จํากัด (มหาชน) หรือ PPS จะดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถเติบโตได้อยา่งยั่งยืน โดย
ติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างทันการณ์เพ่ือรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น
รวมทั้งป้องกันและบริหารความเสี่ยงในการดําเนินการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
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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 จึงไม่ได้
สร้างผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งผลกระทบหลักๆ จะเกิดจากผูร้ับเหมาโครงการ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้กําหนดให้ผูร้บัเหมาต้องจัดทํา
แผนความปลอดภยั (Safety Plan) ซึ่งครอบคลุมด้านสิง่แวดล้อมด้วย 

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง  

ณ ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือถึงสิ้นป ี2561 จํานวน 300 ล้านบาท จากงานภาครัฐและเอกชน โดยเป็นรายไดใ้นป ี

2559 จํานวน 168 ล้านบาท 

มูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท 
มูลค่างานจนถึงปี 2561 300 

เอกชน 273 

ภาครัฐ 27 

มูลค่างานที่รับรู้ในปี 2559 168 
เอกชน 143 

ภาครัฐ 25 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) หรือ PPS เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดําเนนิธุรกิจ เนื่องจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษทัฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งขึ้นเพ่ือทําหน้าทีร่บัผิดชอบบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯโดยมีหน้าที่หลกัคือ จัดทําแผนความเสี่ยง ติดตามกํากับดูแล และ
ประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ทัง้น้ี ในสถานการณ์ปัจจุบนั คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปประเดน็ความเสี่ยง
หลักได ้4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านสังคม 

สิ่งแวดล้อม และคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

 

 

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ หรือความไม่แน่นอนของรายได้ 

รายไดส้่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ซึ่งลักษณะของงานดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นโครงการ นั่นหมายความว่า รายได้ของบรษิัทฯ จะเป็นไปตามข้อตกลงในแต่ละสัญญา เป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีความเสีย่งจากความไม่
ต่อเนื่องของรายได ้และความไม่แนน่อนของรายได ้ทีอ่าจจะเกิดจากความล่าช้าหรือปริมาณงานเพิ่มลดในแต่ละสัญญาของโครงการ รวมทัง้
ความต่อเนื่องของรายได้มีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อรอยต่อของงานเก่าและงานใหม่มีช่องว่างมากเกินไป ซึ่งทัง้น้ีข้ึนกับสภาพตลาด 

บริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยงในส่วนนี ้โดยการพิจารณาการเลือกรับงานเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเตบิโตของรายได ้

โดยกระบวนการหลักที่บรษิัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมจากการพิจารณางานในอนาคตของกลุม่ลูกค้าเก่า บรษิัทฯ ยังมีการสร้างพันธมิตรกับลูกค้า
รายใหม่ๆ การขยายธุรกิจสู ่AEC และเพิ่มขอบเขตการทํางานของบรษิัทฯ เพิ่มเติม อีกทั้งยังดําเนินการขยายตลาดสูธุ่รกิจใหม่ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักอีกด้วย 
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1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันธุรกิจ 

ธุรกิจให้บริการบรหิารและควบคุมงานก่อสร้างนับเป็นธรุกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นธรุกิจบริการทีส่ามารถเข้าธุรกิจ
ได้ไม่ยาก ใช้เงินทนุในการก่อตั้งกิจการที่ไม่สูงมาก แม้จะต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ตาม จึงส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่
ตลาดมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการรายเดิมก็ขยายตัวเพื่อรองรับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ เม่ือสถานการณต์ลาดมีการตึงตัว จึงทําให้เกิด
การแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง และเริม่มีการแข่งขันทางราคาออกมาให้เห็นมากขึ้น 

อย่างไรก็ด ีแม้การแข่งขันที่รุนแรงจะทําใหลู้กค้ามีทางเลือกมากขึ้น และบริษัทฯ มีแรงกดดนัมากขึ้นในการกําหนดราคา แต่
ชื่อเสียง ประสบการณ ์และการยอมรับในทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลกูค้าคํานึงถึงในการเลือกผู้บริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง ทําใหบ้รษิัทฯ ยังคงรบัความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในด้านนี้ได ้

ทั้งนี้ บรษิัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ จึงมีนโยบายมุ่งเนน้การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสรา้งความแตกต่างทางธุรกิจให้เปน็รูปธรรมและจับต้องได้มากขึ้น เช่น การพัฒนาโปรแกรม 

ProjectLive ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้สําหรบังานบรหิารและควบคุมงานก่อสร้าง อีกทัง้ บริษัทฯ ยังดําเนินงานตาม
นโยบายคุณภาพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้บริษัทฯยังคงสามารถรักษากลุม่ลูกค้าเก่า
ของบริษัทฯให้กลบัมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแนะนําลูกค้าให้กับรายอ่ืนๆ อีกด้วย 

1.3 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในวงจํากัด และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

ในอดีตกลุม่ลูกค้าของบริษัทฯ ค่อนขา้งอยู่ในวงจํากัด สง่ผลให้บริษัทฯ มีประเภทของงานที่นอ้ยเกินไป แตใ่นช่วงสองสามปีที่
ผ่านมาบริษทัฯ ได้มีการปรับตัวเพื่อรบัความเสี่ยงในข้อนี้ได้ดีขึ้น โดยมีการกระจายการรบังานในกลุม่ลูกค้าใหม่ๆ  และขยายธุรกจิสู ่AEC ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะดําเนินนโยบายดังกล่าวตอ่ไปโดยการพยายามรักษาสัดส่วนของลูกค้าของบริษทัฯ ให้มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของจํานวนและ
ประเภทของธุรกิจ เพื่อเปน็การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลลบต่อลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหนึง่ 

1.4 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 

ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ไดแ้ละสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนนิธุรกจิของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย ปัจจัยจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกจิ และปัจจัยจากภาวะตลาดแรงงาน ซึ่งปัจจัยเหลา่นี้ เป็นปัจจัยภายนอกที่มีโอกาสเกดิข้ึนได้ 
ดังนัน้บรษิัทฯ จึงได้มีการวางแผนรับมือโดยการจัดเตรียมเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัทฯ ใหเ้พยีงพอ กระจายแหลง่ที่มาของรายไดท้ัง้ประเภทและ
ภูมิภาค รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการตดิตามและปรับปรุงแผนงานอยูเ่สมอเพื่อใหป้รับตัวกับสถานการณด์ังกลา่วไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร 

ธุรกิจหลักของบรษิัทฯ เป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่สําคัญทีสุ่ดขององค์กร ดังนั้นการสร้างความ
ต่อเนื่องในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการคัดเลือกพนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงาน
เดิม และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ  ขึ้นมารับช่วงต่องานจากผู้บริหารรุ่นเก่า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบรษิทัฯ สําหรบัความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั มีปัจจัยหลักจากการเติบโตของธรุกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาํให้เกิดการ
แข่งขันอย่างยิ่งในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถ  

บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องตามสายอาชีพและ
ความต้องการทรพัยากรบุคคลที่เกดิขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีการตดิตามต่อเนื่องทุก
เดือน และผา่นแผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อเนื่อง รวมทั้งบริษทัฯ ได้มีความพยายามในการเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดกิารให้กับ
ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานและป้องการการสญูเสียบุคคลากรทีส่ําคัญของบริษทัฯ 
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2.2 ความเสีย่งทีเ่กดิข้ึนจากผูท้ี่เกีย่วข้องอื่นในโครงการ ปฏบัิติหน้าที่ไม่ถูกต้องจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อโครงการ 

ลักษณะการให้บรกิารของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับการดําเนินงานของคู่ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นในโครงการ 
ได้แก่ เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ผูร้ับเหมา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ดังนัน้ การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านนี ้จึงประกอบไปด้วย การประเมินผูร้ับเหมาทีเ่ข้าร่วมโครงการ การจัดทําแผนความปลอดภัย
สําหรับทุกโครงการ และการจัดทําแผนบริหารความเสีย่งรายโครงการพร้อมแผนป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากในลักษณะการทาํงานที่
โครงการนั้นมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคู่คา้ต่างๆ อยู่แล้ว ดังนั้นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะสามารถ
ทําได ้หากพบข้อผดิพลาดหรือปัจจัยความเสี่ยง บรษิัทฯ จะมีการให้การแนะนํารวมทั้งออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยงัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 

2.3 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรที่ปรึกษา 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได ้และจะส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษทัฯ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยการเน้นย้ําถึงกระบวนการทํางานและข้ันตอนใน
การทํางานที่ละเอยีด จัดให้มีการฝึกอบรมและประเมินพนักงานและโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังได้จดัทําประกันความรับผิด
ทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance, PII) เพื่อเป็นการคุ้มครองค่าเสียหายที่บรษิทัฯ จะต้องรับผิดชอบจากความเสี่ยงดังกล่าว 

2.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนกับบริษัทอื่น 

ในการขยายงานเพิ่มเติมจากขอบเขตงานหลักของบรษิัทฯ นัน้ บริษทัฯ ใช้นโยบายในการรว่มลงทุนกับบรษิัทอื่นที่มีความรู้
ความชํานาญในขอบเขตงานนั้นๆ เชน่ ในการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ มีการร่วมมือกับบริษทั Swan & Maclaren LLP ที่สิงคโปร์ และ
ในแง่ของการลงทนุด้านซอฟต์แวร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์บริษทัฯมกีารร่วมลงทุนกับบริษัท บิลค ์เอเชีย จํากัด ดังนั้นบริษทัฯ จึงมีความ
เสี่ยงด้านการร่วมลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้บริษทัฯ ใชน้โยบายการลงทนุเป็นผูล้งทุนส่วนน้อย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตามความสาํเร็จของบริษทั
ฯที่มีการร่วมทุนกับบริษทัอ่ืน ทําให้บรษิัทฯมีความเสี่ยงที่จํากัดและบริหารจัดการได ้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.1 ความเสี่ยงจากการรับชําระค่าบริการล่าช้า 

แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถประเมินรายไดข้องแตล่ะโครงการไดช้ัดเจนตามสัญญาที่ระบุไวกั้บลูกคา้ แตบ่รษิัทฯ ยังคงมีความเสี่ยง
ในการที่ไม่สามารถเก็บเงนิไดต้ามสัญญา เชน่ ลูกคา้ชําระคา่บรกิารลา่ช้า งานเพิ่มลด หรือปัญหาอ่ืนๆ ที่อาจเกดิขึ้นในโครงการ ซึ่งอาจสง่ผลให้
ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา บรษิัทฯ มีแผนการบรหิารความเสี่ยงดา้นนี้ โดยการเนน้การคัดกรองผู้ว่าจ้างก่อนการรับงาน ควบคู่
ไปกับการเนน้การใหบ้รกิารอยา่งมีประสทิธภิาพเพ่ือความสําเร็จและความพงึพอใจของผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจ้ัดทําแผนบรหิาร
จัดการและแนวทางการตดิตามหนี้เสีย ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวไดโ้ดยตรง 

3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

บริษัทฯ มีการนํากระแสเงินสดส่วนเกินไปลงทุนเพื่อเพิม่ผลตอบแทน ดังนั้นบริษทัฯ จึงมีความเสี่ยงจากเงินลงทุนตามประเภท
ในการลงทุนดังกลา่ว สําหรับความเสี่ยงในด้านนีบ้ริษทัฯ บริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีนโยบายการลงทนุทีมุ่่งเน้นการลงทุนในความเสี่ยงที่
ยอมรับได้เท่านัน้ ลักษณะของเงินลงทุนจะเปน็กระแสเงินสดส่วนเกินหลังจากมีการกันกระแสเงินสดที่จําเป็นสาํหรับการดาํเนินงานและลงทุน
ในธุรกิจหลักออก และมีการรายงานการลงทุนให้กรรมการบริหารทราบอยู่เป็นประจํา 
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4. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน 

4.1 ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ได้สรา้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งผลกระทบหลักๆ จะเกิด
จากผูร้ับเหมาโครงการ ดังนัน้ แนวทางลดความเสี่ยงในด้านนี้จึงเป็นการกําหนดใหใ้ช้นโยบายส่งเสริมให้เลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกําหนดให้ผูร้บัเหมาตอ้งจัดทําแผนความปลอดภัย (Safety Plan) ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 

4.2. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน 

ปัจจัยความเสี่ยงดา้นคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ สามารถจาํแนกได้เป็น การสมรู้ร่วมคิดในการเสนอราคาร่วมกับผู้รับจ้าง และ
การเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ซึง่ปัจจัยดังกล่าวมีระดับความเสีย่งไมม่ากแต่ส่งผลกระทบอย่างสูงตอ่ชื่อเสียงในการ
ดําเนินการธุรกิจ ซึ่งการดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน บรษิัทฯ ถือเป็นเรื่องสําคัญอยา่งยิ่ง เพื่อเป็นการปิดความเสี่ยง
ด้านนี้ให้หมดไป บริษัทฯ จึงได้กําหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ISO 9001:2008 ควบคู่ไปกับนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น พร้อมกับปลูกจิตสาํนึกให้พนักงาน นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังมชี่องทางสําหรบัร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นโดยสามารถติดต่อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง ผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทางเพิ่มเติม 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้  

รายการทรัพย์สิน ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

การใช้งานปัจจุบัน มูลค่าตามบัญชี
(บาท) 

ภาระผูกพัน วงเงินจํานํา/ 
จํานอง (บาท) 

1. ที่ดิน 
1.1) โฉนดเลขที่ 122513 ตําบล

สวนหลวง อําเภอสวนหลวง 
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 
อําเภอสวนหลวง กรุงเทพฯ  
เน้ือที่ 648 ตร.ม. 

 

บริษัทเป็น
เจ้าของ 

สํานักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ 

4,302,888 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 

1,627,831 -ไม่มี- -ไม่มี-

4. เครื่องตกแต่งสํานักงาน บริษัทเป็น
เจ้าของ 

ใช้ที่สาํนักงานและ
โครงการ 

227,383 -ไม่มี- -ไม่มี-

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัทเป็น
เจ้าของ 

ใช้ที่สาํนักงานและ
โครงการ 

697,284 -ไม่มี- -ไม่มี-

6. ยานพาหนะ บริษัทเป็น
เจ้าของ 

ใช้ที่สาํนักงานและ
โครงการ 

112,622 เช่าซื้อ -ไม่มี-

รวม  10,328,009   

* วงเงินจํานอง จํานวน 25,000,000 บาท เป็นการจํานองที่ดินอาคารพรอ้มสิ่งปลูกสร้าง 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บรษิัทฯ มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธเิท่ากับ 2,928,222 บาท โดยรายการดังกล่าวได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์โปรแกรมด้านบัญช ีโปรแกรมด้านงานบุคคล 
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4.2 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 4.2.1 สัญญาให้เช่าอาคาร 

 บริษัทฯ ทําสัญญาให้เช่าพ้ืนที่อาคารชัน้ 2 และชัน้ 3 (บางส่วน) เพื่อเปน็สาํนักงานใหญ่แก่ PPSD และ 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 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

สัญญาเช่าอาคารพื้นที่สํานักงาน 
ผู้ให้เช่า  นายมานะ โอภาส
ผู้เช่า  บริษัท พีพเีอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด
ค่าเช่า  23,157.89 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

 

สัญญาเช่าอาคารพื้นที่สํานักงาน 
ผู้ให้เช่า  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน)

ผู้เช่า  กิจการร่วมค้า พีพีคิว
ค่าเช่า  2,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 4.2.2 กรมธรรม์ 

คูส่ัญญา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์ FA163047-15RBK

ประเภทกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย
ทรัพย์สินเอาประกัน 1444/43 ชัน้ 1 อาคารชุดปาล์มฮิลล ์อาคาร 8 ถ. บายพาส ต.ชะอํา อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559

วงเงินคุ้มครอง 3,888,900 บาท
ผูร้ับผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 

คูส่ัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์ 514-01111-23229

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 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

วงเงินคุ้มครอง 2,500,000 บาท
ผูร้ับผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาํนักงานธุรกิจคลองตัน
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คูส่ัญญา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์ 2556078

ประเภทกรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา
บุคคลเอาประกัน พนักงาน บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผูร้ับผลประโยชน ์ พนักงาน บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

 

คูส่ัญญา บริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด
เลขที่กรมธรรม์ PLI 0000099 PI-00360

ประเภทการประกันภัย การประกันความรบัผิดจากวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) 

ความคุ้มครอง/ความรับผิดชอบ งานออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บริหารจัดการโครงการ และรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559

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 2558 บริษทัฯ 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) 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน – PIC (899,990) 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน – Builk (500,000) 

รวมทั้งสิ้น 5,089,980 
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4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ พจิารณาขยายธุรกจิเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการรับงาน โดยลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธรุกิจที่รูจ้ักกันมา
นาน หรือบรษิัททีมี่ชื่อเสียง เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) สําหรับการเข้ารบังานหรือเข้าร่วม
ประมูลงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ โดยบรษิัทฯ จะคาํนงึถึงความพร้อมของบุคลากรและทมีงาน อัตราการทาํกําไรต้องเปน็ไปตามนโยบายที่
กําหนดไว ้ควบคูไ่ปกับการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจทีน่่าเชื่อถือ ทั้งในเรื่องคุณภาพของงานก่อสร้าง ฐานะทางการเงิน ความ
น่าเชื่อถือของผู้บรหิาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นจากโครงการทีท่ําร่วมกันในอนาคต 

สําหรับนโยบายการลงทุนในบรษิัทยอ่ย บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงนิของ
บริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยที่มีศักยภาพที่จะเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
สําคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ ตามขอบเขตอํานาจการ
อนุมัติที่กําหนดไว ้ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบรษิัทย่อย เพื่อควบคุม
ทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่สําคัญของบรษิัทย่อยดังกล่าว ใหส้อดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 

ในป ี2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งคา่เผื่อการด้อยค่าเงนิลงทุนใน บรษิัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด และบริษัท บิลค ์

เอเชีย จํากัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญช ีเนื่องจากบริษัทดังกลา่ว มีผลการดําเนนิงานขาดทนุสะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแผน
ธุรกิจในการส่งต่อให้กับ บรษิัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จาํกัด โดยคาดว่าในปี 2559 บริษทั พพีีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์

จํากัด จะสามารถมีผลประกอบการเป็นกําไรสุทธ ิ
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

 ปัจจุบันบริษัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ สูงเกินกวา่ 5% ของส่วนผู้ถือหุน้ และ
ก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไป  

สํานักงานใหญ่  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (PPS) 
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 ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา โดยรบัใหค้ําปรึกษาและบรหิารโครงการก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการ สําหรับ
งานก่อสร้างอาคาร และโครงการสาธารณูปโภคตา่งๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชํานาญ
เฉพาะด้านวิศวกรรม 

ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชาํระเต็มจํานวน แบ่งเป็นหุ้นละ 0.25 บาท จํานวน 400 ลา้นหุน้ 

ทะเบียนบรษิัทมหาชน 0107555000147

 

บริษัทย่อย  

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด (PPSD) 
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/ppsd

ลักษณะธรุกิจ ให้บริการการออกแบบโครงสร้างและงานระบบ
ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท แบง่เปน็หุ้นละ 100 บาท จํานวน 30,000 หุน้
 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จํากัด (PIC) 
สถานที่ตดิต่อ เลขที่ 77 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 ล้านบาท แบ่งเปน็หุ้นละ 10 บาท จาํนวน 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 ล้านบาท แบง่เปน็หุ้นละ 10 บาท จาํนวน 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 ล้านบาท แบง่เปน็หุ้นละ 10 บาท จาํนวน 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 

ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท 

สัดส่วนการร่วมทนุ 2.64 ล้านบาท 
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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

 

6.2 ข้อมูลสําคัญอื่นๆ 

- ไม่มี - 
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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 2558 มีดังตอ่ไปนี้ 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 นายพงศ์ธร  ธาราไชย  54,442,901 13.611 

2 นายประสงค์  ธาราไชย  52,411,300 13.103 

3 นายธีรธร  ธาราไชย  50,087,601 12.522 

4 นายสัมพันธ ์ หงษจ์ินตกุล 36,000,000 9.000 

5 นางเรวด ี ธาราไชย 8,4000,000 2.100 

6 นายวิพงษ ์ รัตนศริิวิไล 6,169,700 1.542 

7 นายธัช  ธงภักดิ์ 5,687,601 1.422 

8 นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ 5,624,401 1.406 

9 นายทักษิณ  ตันติไพจิตร 3,007,000 0.752 

10 นายอาทิตย ์ หงษจ์ินตกุล 3,000,000 0.750 

11 นางพัชรวล ี อุทยานันท ์ 2,582,300 0.646 

12 นายสุรนาท  วงศช์นะภัย 2,158,700 0.540 

13 นายวินิจ  หงนิพนธ ์ 2,130,000 0.533 

14 ผู้ถือหุน้อื่น 168,297,697 42.07 

ยอดรวมทุนชําระแล้ว 400,000,000 100.000 
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 399,280,000 99.82 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 720,000 0.18 

ข้อจํากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวตา่งชาตสิามารถถือครองหุน้ของบริษัทฯ รวมกันไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแลว้  
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หุน้ของบรษิัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจํานวนรอ้ยละ 0.18 
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7.3 หลักทรัพย์อื่นๆ  

 - ไม่มี – 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2556-2558  

 บรษิัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่้ถือหุ้นในแต่ละป ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธทิี่เหลือหลังจากหักสํารองตา่งๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกจิการของบรษิัทฯ อยา่งไรก็ตามการจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วจะขึ้นกับกระแสเงนิสด 

แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย คํานงึถงึความจําเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอ่ืนๆ ในอนาคต และการจา่ยเงนิปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบตอ่
การดําเนนิงานปกตขิองบรษัิทฯ อยา่งมีนัยสําคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลจะตอ้งนําเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือ
หุน้เพ่ือขออนุมัต ิอนึ่งคณะกรรมการบรษิัทมีอํานาจในการพจิารณาจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไดห้ากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบ
ตอ่การดําเนนิงานของบรษิัทฯ ทัง้นี้จะตอ้งรายงานใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2556-2558 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ รอบผลการดําเนินงานปี 
ปี 2556 

ปีที่ผ่านมา 
ปี 2557 

ปีที่ผ่านมา 
ปี 2558 

ปีที่นําเสนอ 
กําไรสุทธ-ิส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ (ลา้นบาท) 22.46 16.27 4.23

เงนิปันผลจา่ย  16.00 12.00 22.24

อัตราการจ่ายเงนิปันผล (ร้อยละ)/1 75.08 78.59 554.75 

 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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

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

5. คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

6. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

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

 

แผนผังโครงสร้างองค์กร  
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)  

 ในป ี2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เปน็ผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ลำดับ รายนาม  ตำแหน่ง  ประเภทกรรมการ  การดำรงตำแหน่ง  
(รับตําแหน่ง) 

1. นายประสงค ์ธาราไชย  ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร
กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย. 56

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2 

2. นายธัช ธงภักดิ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร
กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย. 56

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 1
3. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

9 เม.ย. 57

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2
4. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 24 เม.ย. 58

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 1
5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ  กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 24 เม.ย. 58

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2 

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

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2
7. นายคเชนทร ์เบญจกุล  กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 เม.ย. 57

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2
8. นายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย.56

ครบวาระ 24 เม.ย. 58 

 โดยมี นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท และดํารงตําแหนง่เลขานุการบรษิัท 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

  นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ธาราไชย หรือ นายธัช ธงภักดิ์ เป็นผูมี้อํานาจลงลายมือช่ือรว่มกัน และประทับตราสําคัญ
ของบรษิัทฯ 

 ข้อจํากัดอํานาจของกรรมการ  
  - ไม่มี - 

 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละข้อบังคับของบรษิัทฯ ตลอดจน ตามมตขิองที่ประชุมผูถื้อหุ้น 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/หรือระเบยีบที่เกีย่วขอ้งกับตําแหนง่กรรมการ ในกรณทีี่ตําแหนง่กรรมการ
วา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ 

4. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการบรหิาร พรอ้มทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการบรหิาร 
5. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งของตลาด
หลักทรัพยฯ์ และเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทตอ่ไป 
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6. พจิารณากําหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอํานาจผูกพันบรษิัทฯ 
7.  แตง่ตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ดําเนนิกจิการของบรษิัทฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกลา่ว มี

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

ทั้งนี้ ในการพจิารณาอนุมัติดังกลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดหลักทรัพยฯ์ 
9.  พจิารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแตร่ายการดังกลา่วจะต้องไดรั้บอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพจิารณา

อนุมัติดังกลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพยฯ์ 
10.  พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลให้แกผู่ถื้อหุน้ เม่ือเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทําเชน่นัน้ และรายงานการ

จา่ยเงนิปันผลดังกลา่ว ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจ
ชว่งที่ทําใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือผูร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิัท สามารถอนุมัตริายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 
(ตามที่นยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สําหรับทัง้บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

ในป ี2558 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 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)  

ในป ี2558 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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คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)  

ในป ี2558 คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม ประกอบดว้ยบุคคล ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร  ธาราไชย  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สังคม  

2. นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรต ิ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

4. นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. นางวณิชธนันท์ วจิักขณ์สังสิทธิ ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

หมายเหตุ  นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย ์ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม เม่ือ
วันที่ 30 กันยายน 2558  

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  
 ในป ี2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1. นายประสงค ์ ธาราไชย  ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายธัช  ธงภักดิ์  กรรมการบริหาร
4. นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศมี  กรรมการบริหาร
5. นายนพรัตน ์ นรินทร ์ กรรมการบริหาร
6. นายธีรธร  ธาราไชย  กรรมการบริหาร
7. นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหาร
8. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหาร
9. นางวรภรณ ์ ชาวนา กรรมการบริหาร
10. นางวณิชธนันท ์ วิจักขณ์สังสิทธิ ์ กรรมการบริหาร

 โดยม ีนางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ  นายสมชาย วงศส์วา่งรัศมี  นายนพรตัน ์นรนิทร ์และนายวันชัย เรืองทรัพยเ์อนก  ครบวาระการดํารงตําแหนง่เม่ือวันที่ 1 
ธันวาคม 2558 สําหรับ นางวรภรณ ์ชาวนา และนางวณชิธนันท ์วิจักขณส์ังสทิธิ์ เขา้รบัตําแหนง่ เม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม 2558 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

 ในป ี2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1. นายประวตั ิ กิติพงศ์ไพโรจน ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง
2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนพรัตน ์ นรินทร ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกมล  วิริยโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางวรภรณ ์ ชาวนา กรรมการบริหารความเสี่ยง
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สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ (จํานวนคร้ัง) 
(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2558) 

รายชื่อ 

คณะกรรมการ

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
ธรรมาภบิาล 
และความ 
รับผดิชอบ 
ต่อสังคม 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายประสงค ์ ธาราไชย  11/12 

2. นายธัช  ธงภักดิ์ 4/4 12/12 

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

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

5. นางวิภาวี  บณุยประสิทธิ ์ 4/4 4/4 2/2 1/2  

6. นายคเชนทร์  เบญจกุล 4/4 4/4 2/2  

7. นายธีรธร  ธาราไชย 4/4 11/12 

8. นายสมชาย  วงศส์ว่างรัศมี  7/12 

9. นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก  7/12 

10. นายนพรัตน ์ นรินทร ์  10/12 3/4

11. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ  12/12 

12. นายประวตั ิ กิติพงศ์ไพโรจน์   4/4

13. นายกมล  วิริยโชต ิ   4/4

14. นางวรภรณ ์ ชาวนา  2/2 1/1 4/4

15. นางวณิชธนันท ์ วจัิกขณ์สังสิทธิ ์  2/2 9/10 

16. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรต ิ  2/2  

17. นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์  1/2  

 หมายเหตุ 1.  นายธีรธร ธาราไชย  เข้าเป็นกรรมการบริษทั ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ีเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 
   2. นางวณิชธนันท ์วจัิกขณ์สังสิทธิ ์ เข้าเป็นกรรมการบรหิาร เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ ์2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ ์2558 
   3. นางวรภรณ ์ชาวนา  เข้าเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

กรรมการครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 
1.  นายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล  ครบวาระการเป็นกรรมการบรษิัท เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 

2. นายสมชาย วงศส์ว่างรัศมี  นายวันชยั เรืองทรัพย์เอนก  และนายนพรัตน ์นรินทร ์ ครบวาระการดํารงตาํแหนง่กรรมการบริหาร
เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2558 

3. นายณรงคศ์ักดิ์ กุญชรทรัพย ์ ลาออกจากการเป็นพนักงาน และกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อสังคม เม่ือวันที่ 30 
กันยายน 2558 
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8.2 คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)  
ในป ี2558 คณะผูบ้รหิารตามนยิามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1.  ระหวา่งวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจกิายน 2558 ประกอบดว้ย 

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 ผูอํ้านวยการฝ่ายบัญชี

 
2.  ระหวา่งวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการผูจ้ัดการ
2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองกรรมการผูจ้ัดการ
3. นายธีรธร  ธาราไชย รองกรรมการผูจ้ัดการ
4. นางวรภรณ ์ ชาวนา ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
5. นางวณิชธนันท ์ วจัิกขณ์สังสิทธิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธรุกิจ 

 

 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. มีอํานาจควบคุมการบรหิารงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบรหิารกําหนดไว ้และ
รายงานผลการดําเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ 

2. พจิารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปทีี่ฝา่ยบรหิารจัดทําเพ่ือนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารพจิารณาอนุมัต ิรวมทัง้ควบคุมการ
ใชจ้า่ยงบประมาณประจําปขีองแตล่ะหนว่ยงาน 

3. พจิารณาประเมินการดําเนนิงานของบรษิัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อปอ้งกันความเสี่ยงจากปัจจัยตา่งๆ ไม่ว่าจากภายใน หรือภายนอกบรษิัทฯ 
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 ีเพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมัต ิ

8. ดําเนนิการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนนิงานของบรษิัทฯ ตามการใหอํ้านาจจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งอยูภ่ายใตน้โยบาย
คณะกรรมการบริษัท 
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ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ัดการจะอยูภ่ายใตก้ารบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการบรหิาร และใหก้รรมการผูจ้ัดการปฏิบัตติาม
แนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบรหิารกําหนดไว้ 

อนึ่ง กรรมการผูจ้ัดการไม่มีอํานาจในการดําเนนิการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการหรือเร่ืองที่กรรมการผูจ้ัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอ่ืนใดที่จะทําขึ้นกับบรษิัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไดต้ามที่จําเป็นหรือเห็นสมควร 

8.3  เลขานุการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ  ซึ่งเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ 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 

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 ้
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8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ระหว่างปี 2556 ถึง 2558  
นโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ (กรรมการบรษิัท กรรมการอสิระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ไดกํ้าหนดไวอ้ยา่ง

ชัดเจนโปรง่ใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดับเดยีวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้งการไวไ้ด้ และ
ไดข้ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแลว้ กรรมการที่ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะ
ไดร้ับคา่ตอบแทนเพิ่มตามปรมิาณงานที่เพิ่มขึ้น 

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้อนุมัติกําหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ

บรษิัทในวงเงนิไม่เกนิ 2.00 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(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 

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส)  
ขึ้นอยูกั่บผลการดําเนนิงานของบรษิัทฯ แตท่ั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิก่อนหักภาษี และใหป้ระธานกรรมการ

เป็นผูจ้ัดสรรคา่ตอบแทนพเิศษนี้แก่กรรมการแตล่ะทา่นตามความเหมาะสม 
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 สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2558 
 (หน่วย : บาท) 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

เบี้ยประชุมป ีพ.ศ. 2558 
ค่าตอบแทน

พิเศษ  
(เงินโบนัส) 

รวม คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
1.  นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ, 

ประธานกรรมการบริหาร 
60,000 - - 10,000 70,000

2.  นายสัมพันธ ์หงษ์จินตกุล กรรมการ, 
รองประธานกรรมการบริหาร

40,000 - - 10,000 50,000

3.  นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการ, 
กรรมการบริหาร, 
กรรมการผูจ้ัดการ 

40,000 - - 10,000 50,000

4.  นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ,  
กรรมการบริหาร, 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผดิชอบต่อสังคม, 
รองกรรมการผูจ้ัดการ 

30,000 - - 10,000 40,000

5.  พล.ต.ท.น.พ นกูุล  
เจียมอนุกูลกิจ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการอิสระ 

40,000 60,000  20,000 120,000

6.  นางวิภาวี บุณยประสทิธิ ์ กรรมการ,  
กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ
ธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

40,000 40,000 20,000 15,000 115,000

7.  นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

40,000 40,000 20,000 15,000 115,000

รวม 290,000 140,000 40,000 90,000 560,000

หมายเหตุ  นายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล  ครบวาระการเป็นกรรมการบรษิัท เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558  
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 สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในป ี2556-2558  
(หน่วย : บาท) 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1.  นายประสงค ์ ธาราไชย 175,000 - - 100,000 - - 70,000 - -

2.  นายสัมพันธ ์ หงษจ์ินตกุล 120,000 - - 80,000 - - - - -

3.  นายอาทิตย์  หงษจ์ินตกุล 10,000 - - - - - - - -

4.  นายธัช  ธงภักดิ์ 110,000 - - 80,000 - - 50,000 - -

5.  นายพงศ์ธร  ธาราไชย 120,000 - - 80,000 - - 50,000 - -

6.  นายธีรธร  ธาราไชย - - - - - - 40,000 - -

7.  พล.ต.ท.น.พ นุกูล  เจียมอนุกูลกิจ 150,000 60,000 - 140,000 60,000 - 60,000 60,000 -

8.  นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ์ 120,000 40,000 20,000 110,000 40,000 20,000 55,000 40,000 20,000

9.  นายคเชนทร ์ เบญจกุล 110,000 40,000 20,000 110,000 40,000 20,000 55,000 40,000 20,000

รวม 915,000 140,000 40,000 700,000 140,000 40,000 380,000 140,000 40,000
รวม (กรรมการทุกชดุ) 1,095,000 880,000 560,000

 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 ในป ี2558 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารที่นําเสนอ ประกอบด้วย คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารตามนยิามของ ก.ล.ต.  
จํานวน 6 ท่าน และรวมคา่ตอบแทนประธานกรรมการบรหิาร 1 ท่าน  

  /1 : อัตราคา่ตอบแทนดังกลา่ว ถูกกําหนดมาตั้งแต่เริ่มก่อตัง้บรษิัทฯ และถือปฏิบัติในอัตราเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ 
หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคา่ตอบแทนดังกลา่ว บริษัทฯ จะตอ้งนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณา
ใหค้วามเห็น และนําเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงคา่ตอบแทนดังกลา่วตอ่ไป (ตาม
มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 3/2555 เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2555) 

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
 - ไม่มี – 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ  

(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษัท) 

8 30.96 8 30.28 7 25.44

รวม 8 30.96 8 30.28 7 25.44 
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8.5 บุคลากร  

จํานวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 
ในป ี2556-2557 และ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิัทฯ มีจํานวนบุคลากรตําแหนง่ตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้ 

ตําแหน่ง 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธันวาคม 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ผูอํ้านวยการโครงการ 11 13 17 

ผูจ้ัดการโครงการ 33 30 30 

วิศวกรโยธา 53 39 40 

วิศวกรเครื่องกล 26 22 24 

วิศวกรไฟฟ้า 32 28 29 

สถาปนิก 11 11 10 

ช่างเทคนิค 61 47 33 

บัญชีและการเงิน 8 9 9 

ฝ่ายสํานักงานเลขานุการและธุรการ 47 49 40 

แม่บ้านและพนักงานขับรถ 7 8 8 

รวม 289 256 240 

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร 
บรษิัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนบุคลากรในรูปเงนิเดือน โบนัส และสวัสดกิารตา่งๆ อาท ิเบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นตน้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการผลตอบแทน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 179.31 172.70 158.25 

รวม 179.31 172.70 158.25 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
บรษิัทฯ ไม่มีข้อพิพาทดา้นแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา 

ในป ีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการดําเนินงานและความแตกต่างในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นหัวใจสาํคัญในการประกอบธรุกิจ  

ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความแตกต่างนัน้ บริษทัฯ ไดน้ําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างไซตง์านก่อสร้างกับสาํนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครบถ้วน อีกทัง้ ยังสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม 

Project LIVE เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านัน้ ในส่วนของการบริหารข้อมูลภายใน
องค์กรเอง บริษัทฯ ได้นําโปรแกรมบริหารจัดการงานบุคคล Prosoft มาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดําเนินงานด้านการบริหารข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวตัิการมาทํางาน สถิติการลา สวสัดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคน
ได้รับ ประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงบประมาณของโครงการได ้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยําในการ
เก็บรักษาและการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร 
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ในขณะเดยีวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่
เกษียณอายุ โดยมกีารจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาท ิโครงการ PPS Future Leaders เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรภายในบรษิัทฯ ให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวลัจูงใจในการ
สอบเลื่อนระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร เพื่อเตรยีมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรสําหรับการขยายธุรกิจไปสู่การรับงานภาครัฐ
ที่มากขึ้นในอนาคตอันใกล ้

ในขณะเดยีวกัน บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการดาํเนนิธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรให้เตบิโตอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ซึ่งจะใช้วทิยากรจาก
ภายในและภายนอกมาบรรยาย การอบรมกับหน่วยงานภายนอก (Public Training) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job Training) การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Leaning) การสอนงาน (Coaching) รวมถึงได้จัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งใช ้

Competency มาเป็นเกณฑ์ในการจดัทํา ทาํให้บุคลากรได้รบัความรู ้และเกิดความเชี่ยวชาญในการทํางานด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ สามารถรองรับงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการทํางานร่วมกับประชาคมอาเซียน (Asean Economics 

Communityหรือ AEC) หน่วยงานฝึกอบรมของบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบยีนอย่างเป็นทางการจากสภาวิศวกรให้เป็นหน่วยงานฝกึอบรมลูกข่าย
ที่มีความสามารถในการอบรมเพ่ือนําไปใชเ้ป็นหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) โดยสามารถนําหน่วยความรู้ที่บรษิทัฯรับรองผา่น
การอบรมไปใช้ในการขอเลื่อนขั้นการประกอบวิชาชีพได้ตามระเบยีบของสภาวิศวกร 

บริษัทฯ ไดต้ั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รบัการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ ตามข้างต้น โดยเฉลี่ยที่ 40 

ชั่วโมง/คน/ป ีซึ่งในป ี2558 นี้ ฝา่ยอบรมและพัฒนาบคุลากรไดด้ําเนนิการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งโปรแกรมการอบรมที่ผ่านมา สรุปได้
ดังนี้ 

1. หลักสูตรดา้นจริยธรรมธุรกิจและคูมื่อจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปน็หลักสูตรที่ส่งเสริม 

สนับสนุนการปฏิบตัิงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่กําหนดโดยสภาวิศวกรและสภา
สถาปนิก 

2. หลักสูตรดา้นบริหารโครงการ ได้แก ่หลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม หลักสูตรบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรกรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง หลักสูตรการบริหารสัญญาก่อสร้าง 
หลักสูตร FAÇADE WORKS 

3. หลักสูตรงานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System) และหลักสูตรความปลอดภยัจากอัคคีภัย (Fire Life Safety) 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดบัหัวหน้างาน และระดับบริหาร (จป) 

4. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Project Live เป็นหลักสตูรที่เน้นย้ําให้มีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการทาํงาน 

5. การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ได้แก ่หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) และหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ 

6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รปัชั่น เพื่อให้พนักงานได้รบัทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของบรษิทัฯ 
ภายใต้คาํขวัญ “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน่” 

7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) ISO 9001 สําหรบัผูจ้ดัการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค และ
เลขานุการโครงการ ซึ่งหลักสูตรนีเ้ปน็หลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติจริงที่โครงการก่อสร้าง เพื่อใหบุ้คลากรมีความรูค้วามเข้าใจและนํา
ความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานไดด้ียิ่งขึ้น 

9. การบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ย ได้แก ่ผู้ถือหุน้ 

พนักงาน ลูกค้า คูค่า้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่จะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา 

10. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ด ีเพือ่ให้พนักงานไดร้ับทราบและปฏิบัตติามนโยบาย ได้แก ่สิทธิของผู้ถือหุน้ การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นต้น 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดําเนนิการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ (Succession Plan) ที่มีความรู ้ความสามารถ และศักยภาพ ให้มี
ความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรทีจ่ะก้าวขึ้นมาสูต่ําแหน่งผูจ้ัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการ
สรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้ โดยบริษัทฯได้จดัทําหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา “ผูจ้ัดการโครงการ” รุ่นใหม่ๆ  ขึ้นมา เพื่อ
สนองตอบต่อการเติบโตของบรษิัทฯ 
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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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการ
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 
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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) ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ 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
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษทัฯ 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 บรษิทัใหญ่ 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 ้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ่ดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่
ออกไปนัน้ ชอบทีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก หากทีป่ระชุมได้เลือกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีก
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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

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

5. คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

6. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

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

 

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)  

 ในป ี2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เปน็ผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ลำดับ รายนาม  ตำแหน่ง  ประเภทกรรมการ  การดำรงตำแหน่ง  
(รับตําแหน่ง) 

1. นายประสงค ์ธาราไชย  ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร
กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย. 56

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2 

2. นายธัช ธงภักดิ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร
กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย. 56

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 1
3. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

9 เม.ย. 57

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2
4. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 24 เม.ย. 58

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 1
5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ  กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 24 เม.ย. 58

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2 

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

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2
7. นายคเชนทร ์เบญจกุล  กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 เม.ย. 57

ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่ 2
8. นายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล  กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร

กรรมการผูมี้อํานาจลงนาม  

17 เม.ย.56

ครบวาระ 24 เม.ย. 58 

 โดยมี นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท และดํารงตําแหนง่เลขานุการบรษิัท 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

  นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ธาราไชย หรือ นายธัช ธงภักดิ์ เป็นผูมี้อํานาจลงลายมือช่ือรว่มกัน และประทับตราสําคัญ
ของบรษิัทฯ 

 ข้อจํากัดอํานาจของกรรมการ  
  - ไม่มี - 
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 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละข้อบังคับของบรษิัทฯ ตลอดจน ตามมตขิองที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แตใ่น
เร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซือ้ขายสนิทรัพยท์ี่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ 
หรือตามหนว่ยงานอ่ืนๆ กําหนด เป็นต้น 

2. พจิารณาอนุมัตนิโยบายธุรกจิ เปา้หมาย แผนการดําเนนิงาน กลยุทธธ์ุรกจิ และงบประมาณประจําปี 
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/หรือระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดหลักทรัพยฯ์ 

9.  พจิารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแตร่ายการดังกลา่วจะต้องไดรั้บอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการ
พจิารณาอนุมัติดังกลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดหลักทรัพยฯ์ 

10.  พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลให้แกผู่ถื้อหุน้ เม่ือเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทําเชน่นัน้ และรายงาน
การจา่ยเงนิปันผลดังกลา่ว ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบ
อํานาจชว่งที่ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผูร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทั สามารถอนุมัตริายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ (ตามที่นยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สําหรับทัง้บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

ในป ี2558 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 ์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 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ และบรษิัทย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรพัย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พจิารณาคัดเลือกเสนอแตง่ตัง้และเลกิจา้งผูส้อบบัญชภีายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแตง่ตัง้จะพจิารณาคัดเลือกบุคคล 

ซึ่งมีความเป็นอสิระเพ่ือทําหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท และบรษิทัยอ่ย 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
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย 

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบรษิัทยอ่ย 

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(8) รายงานอ่ืนใดที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและนกัลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั 
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 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 
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)  

ในป ี2558 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. ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. ดําเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนดไว ้เพื่อจะไดม่ั้นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ

ยินดีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้  

4. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รบัมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดับสูง โดยเฉพาะตําแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ภารกจิและความรับผดิชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน  
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ัดการ ทัง้น้ีเพื่อให้รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม  

2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผูจ้ัดการ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  

3. พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนําบรรจุ
เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจําป ี 

4. พิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม่หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ์ทีจ่ะซื้อหุน้ ให้แก่กรรมการและ
พนักงาน (ถ้าม)ี  

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย  

เพ่ือใหก้ารปฏิบัตงิานตามหนา้ที่ของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ ใหค้ณะกรรมการ
คา่ตอบแทนดําเนนิการ ดังนี้ 

(1) ในการปฏิบัตติามขอบเขต อํานาจหน้าที่ ใหค้ณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเชญิฝา่ยจัดการหรือหัวหนา้งานเขา้รว่ม
ประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งได้ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวชิาชพีจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรกึษา
ภายนอกไดด้ว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิัทฯ 
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4. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม  
(The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)  

ในป ี2558 คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม ประกอบดว้ยบุคคล ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร  ธาราไชย  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สังคม  

2. นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรต ิ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

4. นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. นางวณิชธนันท์ วจิักขณ์สังสิทธิ ์ กรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

หมายเหตุ  นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย ์ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อ
สังคม เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558  

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อสังคม  

หน้าที่และความรับผดิชอบด้านธรรมาภิบาล (CG)  

1. กําหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบตัิในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ 
2. ตรวจสอบและใหค้ําแนะนําในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3. ปรับปรุงข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และกําหนดแนวทาง
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กําหนดไว ้

4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏบิัติที่ด ีและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ 
5. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะ 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

หน้าที่และความรับผดิชอบด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (SR) 

1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ  
2. พิจารณากิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  

3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําปีสาํหรับการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (SR) เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท  

4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสําเรจ็รวมทัง้
คุณภาพของโครงการ  

5. ประชาสัมพันธน์โยบาย แนวทางปฏิบตัิที่ด ีและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผดิชอบตอ่สังคม (SR) ของบรษิัทฯ  
6. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะ  
7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  
 ในป ี2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1. นายประสงค ์ ธาราไชย  ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายธัช  ธงภักดิ์  กรรมการบริหาร
4. นายสมชาย  วงศ์สว่างรัศมี  กรรมการบริหาร
5. นายนพรัตน ์ นรินทร ์ กรรมการบริหาร
6. นายธีรธร  ธาราไชย  กรรมการบริหาร
7. นายวันชัย  เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหาร
8. นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหาร
9. นางวรภรณ ์ ชาวนา กรรมการบริหาร
10. นางวณิชธนันท ์ วิจักขณ์สังสิทธิ ์ กรรมการบริหาร

 โดยม ีนางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ  นายสมชาย วงศส์วา่งรัศมี  นายนพรตัน ์นรนิทร ์และนายวันชัย เรืองทรัพยเ์อนก  ครบวาระการดํารงตําแหนง่เม่ือ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2558  
สําหรบั นางวรภรณ์ ชาวนา และนางวณชิธนันท ์วิจักขณส์ังสทิธิ ์เขา้รบัตาํแหนง่ เม่ือวันที ่1 ธันวาคม 2558 

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 
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6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

 ในป ี2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1. นายประวตั ิ กิติพงศ์ไพโรจน ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง
2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนพรัตน ์ นรินทร ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกมล  วิริยโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางวรภรณ ์ ชาวนา กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กํากับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจําป ี

2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได ้และช่วงความเบีย่งเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ริหารความเสีย่ง 
4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสาํคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษทั 

6. สอบทานแผนงานบริหารความเสีย่งทั้งของสํานักงานใหญ่และส่วนโครงการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กําหนดไว้
ทุกไตรมาส 
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7. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)  

ในป ี2558 คณะผูบ้รหิารตามนยิามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.)  
ประกอบดว้ยบุคคล ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1.  ระหวา่งวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจกิายน 2558 ประกอบดว้ย 

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 ผูอํ้านวยการฝ่ายบัญชี

 
2.  ระหวา่งวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1. นายธัช  ธงภักดิ์ กรรมการผูจ้ัดการ
2. นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองกรรมการผูจ้ัดการ
3. นายธีรธร  ธาราไชย รองกรรมการผูจ้ัดการ
4. นางวรภรณ ์ ชาวนา ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
5. นางวณิชธนันท ์ วจัิกขณ์สังสิทธิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธรุกิจ 

 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. มีอํานาจควบคุมการบรหิารงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบรหิารกําหนดไว ้และ

รายงานผลการดําเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ 

2. พจิารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปทีี่ฝา่ยบรหิารจัดทําเพ่ือนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารพจิารณาอนุมัต ิรวมทัง้ควบคุมการ
ใชจ้า่ยงบประมาณประจําปขีองแตล่ะหนว่ยงาน 

3. พจิารณาประเมินการดําเนนิงานของบรษิัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อปอ้งกันความเสี่ยงจากปัจจัยตา่งๆ ไม่ว่าจากภายใน หรือภายนอกบรษิัทฯ 
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 ีเพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมัต ิ

8. ดําเนนิการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนนิงานของบรษิัทฯ ตามการใหอํ้านาจจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งอยูภ่ายใตน้โยบาย
คณะกรรมการบริษัท 
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ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ัดการจะอยูภ่ายใตก้ารบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการบรหิาร และใหก้รรมการผูจ้ัดการปฏิบัตติาม
แนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบรหิารกําหนดไว้ 

อนึ่ง กรรมการผูจ้ัดการไม่มีอํานาจในการดําเนนิการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการหรือเร่ืองที่กรรมการผูจ้ัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอ่ืนใดที่จะทําขึ้นกับบรษิัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไดต้ามที่จําเป็นหรือเห็นสมควร 
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2558  
(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2558) 

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. นายประวตั ิ กิติพงศ์ไพโรจน์    

14. นายกมล  วิริยโชต ิ    

15. นางวรภรณ ์ ชาวนา      
16. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรต ิ    

17. นายณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์    

18. นางวิณิชธนนัท ์ วจัิกขณ์สังสิทธิ ์     

 หมายเหตุ 1.  นายธีรธร ธาราไชย  เข้าเป็นกรรมการบริษทั ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ีเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 
   2. นางวณิชธนันท ์วจัิกขณ์สังสิทธิ ์ เข้าเป็นกรรมการบรหิาร เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ ์2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ ์2558 
   3. นางวรภรณ ์ชาวนา  เข้าเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

 กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 
1.  นายสัมพันธ ์หงษจ์ินตกุล  ครบวาระการเป็นกรรมการบรษิัท เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 

2. นายสมชาย วงศส์ว่างรัศมี  นายวันชยั เรืองทรัพย์เอนก  และนายนพรัตน ์นรินทร ์ ครบวาระการดํารงตาํแหนง่กรรมการบริหาร
เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2558 

3. นายณรงคศ์ักดิ์ กุญชรทรัพย ์ ลาออกจากการเป็นพนักงาน และกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อสังคม เม่ือวันที่ 30 
กันยายน 2558 
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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. ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับผูบ้ริหารของบรษิัทฯ ที่ออกหลักทรัพย ์ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกทา่น ต้องไม่มีประวัติกระทําผดิตาม
กฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคาํขออนุญาต 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/หรือเป็นไปตาม
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 ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัท 

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 ีก่อนวนัที่ยืน่คําขออนุญาตต่อสํานักงาน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ ่บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผูมี้อํานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบัญชี ซึง่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ ่บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีก่อน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน  

6. ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ป ีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเปน็การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
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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 ให้ตัดสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษทั 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 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ัดการ 
5. คณะกรรมการบรษิัทเปน็ผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร (เดมิ) : มีผลบงัคบัจนถงึ วันที ่13 พฤศจกิายน 2558 มีรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

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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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร(ฉบับใหม่) : ไดร้บัการอนุมัติมติที่ประชุมกรรมการบรษิัทครั้งที่ 4/2558 เม่ือ 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2558 มีรายละเอยีด ดังตอ่ไปนี้ 

คณะกรรมการบรหิารมีจาํนวนไม่เกนิ 7 คน และจะตอ้งเปน็กรรมการบรษิัท หรือผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯ โดยในตําแหนง่ตอ่ไปนี้ใหถื้อ
เป็นกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ โดยตําแหนง่ ดังนี้ 

1. กรรมการผูจ้ัดการ 
2. รองกรรมการผูจ้ัดการ 
3. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและธุรการ 
4. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยปฏิบัตกิารและพัฒนาธรุกจิ 

ทั้งนี้ กําหนดใหก้รรมการบรษิทั มีสิทธิเสนอชื่อผูเ้ข้าเป็นกรรมการบรหิารได้ ตามเหน็สมควรไม่เกินจํานวน 2 คน โดยกรรมการบรหิารที่มา
จากการแตง่ตัง้มีวาระดาํรงตําแหนง่คราวละ 2 ป ี

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มีจํานวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือ
การเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน และจะต้องได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดํารงตําแหนง่ได้คราวละ 2 ปีและดํารงตําแหน่งตอ่กันได้ไม่เกิน
คราวละ 2 สมัย 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบรษิัทเปน็ผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน
โดยมีกรรมการอยา่งน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการดาํรงตําแหน่งวาระ
ละ 3 ป ีเม่ือพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัการแต่งตั้งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

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 
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบรษิัทกําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลการใช้ขอ้มูลภายในโดยกําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด
กรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทําการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 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 ผูบ้รหิารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลสําคญัอันมีผลตอ่การลงทนุโดยบรษิทัฯ จะแจง้
มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกครัง้ไปยงัตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันทีก่อนตลาดหลักทรพัยฯ์ เปดิทาํการซือ้ขายหลักทรัพยร์อบถัดไป โดย
กรรมการและผูบ้รหิารบรษิัทฯ จะตอ้งรายงานการถือครองหลักทรพัยท์ุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภ์ายใน 3 วันทําการตอ่สาํนักงาน 

ก.ล.ต. 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี 

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย ได้จา่ยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนิสําหรับงวดบัญชปี ี2557-2558 และประมาณการป ี2559 

ให้แก่ บริษทั สอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ดังนี้ 
หน่วย : บาท 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี    

1.1 PPS และงบการเงนิรวม 375,000 375,000 375,000

1.2 PPSD 80,000 80,000 80,000

1.3 PIC 50,000 50,000 50,000

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล    

2.1 PPS และงบการเงนิรวม 225,000 225,000 225,000

2.2 PPSD 90,000 90,000 90,000

2.3 PIC 45,000 45,000 45,000

รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบการเงินรวม 600,000 600,000 600,000
รวมทั้งสิ้น 865,000 865,000 865,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 

- ไม่มี – 

ความเป็นอิสระและความน่าเช่ือถือของผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยคํานึงถงึประเดน็ความเปน็อิสระและประสบการณ ์ความสามารถ
ของผู้สอบบัญชีแลว้ มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษทัสอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดยนางสุวิมล 

กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน ์โรจน์นครินทร ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือนางสาวสม
จินตนา  พลหิรัญรัตน ์ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แกบ่ริษัทฯ และไม่
มีความสัมพันธ ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบรษิัทฯ/บรษิัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

ทั้งนี้บุคคลทัง้ 3 คน เป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรพัย์ฯ 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ  

ด้วยบรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จํากัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษทั มีอุดมการณ์ที่มุ่งม่ันและวสิัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะ
พัฒนาบริษัทฯให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน 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 ี2558 คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น  

1.1 ยื่นเอกสารขอการรับรองต่อคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เม่ือวันที่ 18 

กันยายน 2558 และไดร้ับการรบัรองจาก CAC เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2558  

1.2 จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวธิีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

2. ดําเนินการปรับปรงุนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ด ี(ฉบบัปรบัปรุงครั้งที่ 1/2558 ) เพื่อให้ครอบคลมุแนวปฏิบัติต่างๆ  

ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ทีเ่ว็บไซต์ของบริษัทฯ 

3. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งป ีประจําป ี2558 ประเภทรางวลัชมเชย บริษัทหลักทรัพย ์mai 

4. ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 ในงาน SET Sustainability Award 2015 

5. บริษัทฯ ไดร้ับผลสาํรวจโครงการ CGR ประจําป ี2558 CG Scoring ระดับ 5 ดาว  

6. บริษัทฯ ไดร้ับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2558 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัตติามหลกัการกํากับดูแลกจิการครอบคลุมเนือ้หา 5 หมวด ได้แก ่หมวดสิทธิของผู้ถือหุน้ หมวดการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความสําคัญ เคารพสทิธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความ
เป็นธรรม ตามที่ได้กําหนดไวใ้นข้อบงัคับของบริษัทฯ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย 

สิทธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ สิทธใินการมอบฉันทะให้ผูอื้่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สทิธิในการเสนอเพิม่วาระการประชุม 

สิทธใินการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธใินการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สทิธิในการออก
เสียงลงคะแนนแตง่ตั้งและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธใินการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธใินการรับเงินปันผล
สิทธใินการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุน้ สิทธิที่จะไดร้ับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที ่

 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไดดู้แลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายกําหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถือหุน้ 
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1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัทฯ โดยในป ี2558 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 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 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มการประชุม และไดจั้ดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือ
หุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ  

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เริ่มข้ึน คณะกรรมการบริษัททัง้ 6 ท่าน เลขานุการบรษิัท และผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ได้เข้าประจําที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงสํานักงานกฎหมายเทพ จํากัด ซึ่งไดร้ับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเปน็ผูส้ังเกตการณ์
การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอยา่งถูกต้องตามบทกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัท กรรมการ
ทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูงของบรษิัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่าง
ครบถ้วนเพ่ือคอยตอบคําถามจากผู้ถือหุน้ ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่ามอบหมายให้เลขานุการบรษิัทเปน็ผู้แจ้งจํานวนผูถื้อหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธติามข้อบังคับของบริษทัฯ การดําเนนิการประชุม สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งคําถามใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบวา่การประชุม ตลอดจนชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนโดยใช้บัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ลงคะแนนเสยีงอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจง้ผู้ถือหุ้นไว ้โดยไดกํ้าหนดเวลาใน
การพิจารณาแตล่ะวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบญัชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความเปน็อิสระของผู้สอบบัญช ีตลอดจนเปดิโอกาสให ้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะเป็น
การเสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย โดยบริษทัฯ จะให้ความสําคัญกับทุกคําถามและตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา 
ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได ้บริษทัฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคาํถามและคําตอบของผู้ถือหุ้นไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทัง้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งยัง
จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวดีีทัศน ์
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หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปดิ
ทําการซื้อขายหลกัทรัพย์รอบถัดไป และบรษิัทฯ ได้จัดทําบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ โดยมีเนื้อหาทีป่ระชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึง
รายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกๆวาระ และขอ้ซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สาํคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ได ้โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถื้อหุน้ และจัดส่งรายงานประจําปีพร้อมกับสาํเนางบ
ดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทีผู่้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่กี่ยวข้องกับ
การอนุมัติงบดุล การจัดสรรกําไร และการแบ่งเงนิปันผล ไปยังนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจํากัด สําหรบังบดลุนั้นบริษทัฯจะโฆษณาให้
ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ 

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น    

คณะกรรมการบรษิัทถือเป็นหนา้ที่ในการดูแลให้ผู้บรหิารและพนักงาน ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสํานึกในหน้าที่
ด้วยความรับผดิชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อทาํให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจวา่การดําเนินการใดๆ 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 โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษทัฯ เป็นดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นสว่นนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมเขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการไดเ้ป็นการ
ลว่งหนา้ โดยไดกํ้าหนดหลักเกณฑก์ารใหส้ทิธดิังกลา่วแกผู่้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถงึขัน้ตอนและวธิกีารพจิารณาที่ชัดแจง้ในการที่บรษิัทฯ จะรับ
บรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการสามารถกระทําผา่นทาง 
www.pps.co.th ในระหวา่งวันที่ 28 ตุลาคม 2558 – 30 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายช่ือบุคคลเขา้มา 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชมุด้วยตนเอง บรษิทัฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทัง้รูปแบบทั่วไป และ
รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผูถื้อหุน้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กรรมการตรวจสอบที่บรษิัทฯ ไดใ้ห้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผูล้งคะแนนเสียงแทนตนได ้สําหรบัหนงัสือมอบฉันทะ
ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูอื้่นมาลงคะแนนเสียงแทนแตม่ิได้ติดอากรแสตมป์ทางบรษิัทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบตดิอากรแสตมป์นั้นเอง  

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิเลือกตั้งกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจํานวน
หุ้นที่ตนมีอยู ่คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง 

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจําป ี2558  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  
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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 ได้กําหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนาํไปบงัคบัใช้กบัผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชนส์่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผย
ในหัวข้อการกํากับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างป ี2558 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษทัฯ มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบรษิัทฯ อย่างมีนัยสําคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไวใ้นข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธรุกิจและคู่มือ
จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงดําเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัทฯ  โดยในป ี2558 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  

1. ผู้ถือหุ้น บริษทัฯ มุ่งม่ันที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ใน ระยะยาว และแบง่ปันผลกําไร
ให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนําเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน 

2. พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใชร้ะบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการ
ประเมินผลการปฏบิัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของ
พนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพพนักงานและ
สวัสดิการต่างๆ กํากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสขุอนามัยที่ดีในสถานที่ทํางาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10
หัวข้อที่ 4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม) 

3. ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสงูสุดกับ
ลูกค้า โดยในป ี2558 บริษทัฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษทัฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 78.8 % ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทเพ่ือสร้างความ
ม่ันใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 5 ความรับผิดชอบต่อลูกคา้และผู้บริโภค) 
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4. คู่ค้า การซื้อสินค้าและบริการจากคูค่้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและยึด
ม่ันตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที ่1 ข้อย่อย 1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม)  

5. คู่แข่ง บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤตติามกรอบกติกาการแข่งขันที่ด ีไม่ใชว้ิธีการที่ไม่สุจรติเพื่อทําลายคู่แข่งทางการค้า 
การแขง่ขันจะไปเปน็อยา่งเป็นธรรม วดักันที่คณุภาพของงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที ่1 ข้อย่อย 1.1 การ
แข่งขันที่เป็นธรรม) 

6. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชําระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีท้ี่ให้การสนับสนุนเงนิกู้ของบริษัทฯ 

(รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2 การปฏิบัติต่อคู่คา้เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม)  

7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
บุคคลอ่ืน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที ่1 ข้อย่อย 1.3 การเคารพต่อสิทธใินทรัพยส์ินของผูอื้่น) 

8.  สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัตทิี่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสทิธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฏใน
บทที่ 10 หัวข้อที ่3 การเคารพสิทธิมนุษยชน) 

9. สังคม บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสูส่ังคม (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 

หัวข้อที ่7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสงัคม) 

10. ชุมชน บริษัทฯ มนีโยบายและให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม) 

11. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริษทัฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมใหม้ีการใช้
ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 6 การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม) 

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายใหส้ามารถร้องเรียนกับบรษิทัฯ ผ่านช่องทางตา่งๆเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบรษิัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและ
พิจารณาข้อร้องเรยีน 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 ใน
ระบบของบรษิัทฯ 
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3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

ผู้มีส่วนได้เสียที่มคีวามประสงค์จะตดิต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถร้องเรียนไดท้ี่ 
Email: whistleblow@pps.co.th  ทัง้น้ี คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเปน็ผูร้ับ
รายงาน หรือข้อรอ้งเรียนเหล่านัน้ 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 กําหนดเปน็นโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุน้ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทัฯ ให้ทราบ
ทุกครัง้ 

2.   บริษัทฯ กําหนดเปน็นโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.   บริษัทฯ กําหนดเปน็นโยบายว่าการทาํรายงานระหว่างกันที่สําคัญต้องไดรั้บการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 
4.  บริษัทฯ กําหนดเปน็นโยบายในกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 

อย่างน้อย 1 วัน ลว่งหน้าก่อนทําการซื้อขายโดยมอบหมายให้แจ้งเรื่องที่เลขานุการบรษิัท 

4.5 การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

บริษัทฯ ไดเ้ข้าร่วมในกิจกรรม บริษทัจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อบริษัทฯ จะไดด้ําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดาํเนินงานของบรษิทัฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์

นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยในป ี2558  บริษัทฯ ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 2 ครัง้ ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 : เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2558 

 ครั้งที่ 2 : เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบรษิัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝา่ยจัดการ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของ
บริษัทฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม โดยมกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูกํ้าหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือให้ระบบงานต่างๆ ของบริษทัฯ ดาํเนินไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายของบริษทัฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมหีน้าที่บริหารธุรกจิเพ่ือสร้างผลกําไร โดยการทํา
หน้าที่ดังกลา่วทั้งคณะกรรมการบรษิัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเทา่เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ 
รัฐ ลูกค้าและสังคม 

คณะกรรมการบรษิัททําหน้าทีท่บทวนนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ด ีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือ
จรรยาบรรณ (สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัต ิก่อนนําไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนบัสนนุ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติรวมถึงติดตามการปฏบิัติดังกล่าว โดยบริษัทฯได้จัดให้มี
หน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE  UNIT) ขึ้นเพ่ือรับผิดชอบงานดังกล่าว  ตลอดจนบริษทัฯ ได้จดัให้มีการเปดิเผยรายชื่อ ประวตั ิ

และบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ ได้แก ่คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในรายงานประจําป ี 2558 และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนบัสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อย
เปิดเผยจํานวนครัง้ของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละทา่นเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการทําหน้าที่ไว้ในรายงาน
ประจําปดี้วย 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยกระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําป ี2558 ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทน
คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจํานวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชมุของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจาํนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฏใน
ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆระหว่างป ี2556 ถึงปี 2558 
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คณะกรรมการบรษิัท เปน็ผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถว้นของการจัดทํางบการเงินของบรษิทัฯ ให้มีความโปรง่ใส 

ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปดิเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินทีป่รากฏใน
รายงานประจําป ีซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบัญชทีี่ได้รับการรบัรอง
จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เปน็ผู้บริหาร เป็นผูส้อบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและงบการเงินประจําป ีให้
มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป 

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 หรือข้อมูลทั่วไปทีส่ําคญัที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ 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) ขึ้นอยูกั่บผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

2. ค่าตอบแทนประจํา เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดค่าเบีย้ประชุม ค่ารับรอง 
เงินรางวัล และบําเหน็จ รวมทัง้ ผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็น
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกป ีเว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบยีบของบริษัทฯ 
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5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแตล่ะชุดจากผูมี้คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชุด
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงาน
เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปน็ผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมาการชุดย่อยจํานวน 5 ชุด 

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจํานวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเปน็กรรมการบริษทัหรือ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยตําแหน่งต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยตําแหน่ง 

(1) กรรมการผูจ้ัดการ 
(2) รองกรรมการผูจ้ัดการ 

(3) ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 

(4) ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 

(5) ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาธรุกิจ 

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  

โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและอนุมัติ
องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการบริหาร ดังนี้ 

คณะกรรมการบรหิาร มีจํานวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบรษิัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยใน
ตําแหน่งต่อไปนี้ ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบรษิัทฯ โดยตาํแหน่ง ดังนี้  

(1) กรรมการผูจ้ัดการ 

(2) รองกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ 

(3) รองกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายการเงินและธุรการ  
(4) ผู้ช่วยรองกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายปฏบิัติการและพัฒนาธุรกิจ 

(5) ผู้ช่วยรองกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายการเงินและธรุการ 

ทั้งนี้ กําหนดให้กรรมการบริษัท มีสทิธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได ้ตามเห็นสมควรอีกไม่เกิน จํานวน 2 คน 

โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแตง่ตั้งมีวาระดํารงตาํแหน่ง คราวละ 2 ป ี

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  
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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 

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเขา้ร่วมประชุมตามความจําเป็น เพื่อใหก้รรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารได้อภปิรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมี
การประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีโดยในป ี2558 ได้มีการประชมุในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

5.6 การประชุมกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดใหก้รรมการอสิระมีการประชุมกันเอง เพื่อใหมี้การอภปิรายเร่ืองตา่งๆไดอ้ยา่งอสิระ โดยจัดให้มีการ
ประชุมอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ด ีโดยในป ี2558 ไดมี้การประชมุในวันที่ 13 พฤศจกิายน 2558 

5.7 การรายงานข้อมูล 

1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รบัผดิชอบตอ่รายงานขอ้มูลทางการเงนิ และขอ้มูลทั่วไปตอ่ผู้ถือหุ้น และผูล้งทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคําอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดําเนนิงาน แนวโน้มในอนาคต 

ตลอดจนผลสําเรจ็ และอุปสรรคของกิจการ 

2. คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชพีของผู้สอบบัญช ี

3. คณะกรรมการไดจั้ดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาํและเปดิเผยรายงานทางการ
เงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจําปี ควบคูกั่บงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญช ีโดยครอบคลุมถึง 

3.1 ข้อกําหนดของกฎหมาย ที่กําหนดใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทาํให้มีการจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปทีี่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล 

3.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัการให้มีข้อมูลทางบญัชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อ
จะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน เพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการ
ดําเนินการที่ผิดปกต ิ

3.3 ให้คํายืนยันวา่บรษิทัฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชทีี่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
โดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทาํงบการเงินของบริษัทฯ 
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5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผดิชอบในตําแหน่งงานบริหารทีส่ําคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม
และโปร่งใสโดยมคีณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูจ้ดัทําแผนสืบทอดตําแหนง่กรรมาการ
ผูจ้ัดการและผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผูบ้รหิารระดับสูงเริ่มจาการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเกง่และดมีารว่มงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถมาพัฒนา สรา้งความพรอ้มใหทุ้กคนมีโอกาสเตบิโต ก้าวหนา้ข้ึนสูร่ะดับผูบ้รหิารในอนาคต (FETURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะไดร้ับ
การพัฒนาตามแบบแผนที่วางไวเ้ป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทัง้การหมุนเวยีนงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผูน้ํา และ
ความรูใ้นทุกดา้น ซึ่งการเตรยีมบุคลากร ดังกลา่วไดดํ้าเนนิการกับพนักงานทุกระดับใหมี้ความพรอ้มในการทดแทนกรณทีี่มีตําแหนง่งานวา่งลง 

5.9  การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมการไดจั้ดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองเป็นประจําทุกป ีโดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทัง้
คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดําเนนิงานระหว่างปีที่ผ่านมา 
เพื่อให้นํามาแก้ไข และเพิ่มประสิทธภิาพการทํางาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย 

ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรบัปรุงเพื่อให้เมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และจะมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพการทาํงาน ให้ดียิ่งขึ้น 

โดยในป ี2558 เลขานุการบริษทัได้จดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก ่โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหนา้ที่ของกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับฝา่ยจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท 

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

1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 จากคะแนนเต็ม 4  

ซี่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

2. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท เปน็รายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 จากคะแนนเต็ม 4  

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

3. การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.70 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนน 3.91 จากคะแนนเต็ม 4  

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

5. การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4  

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

6. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 3.50 จากคะแนนเตม็ 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
7. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มคีะแนน 3.33 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ด ี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ไดกํ้าหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ัดการเป็นประจําทุกป ีโดยคณะกรรมการ
บริษัท ไดใ้ช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อใหเ้หมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อ
กรรมการผูจ้ัดการ 
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5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทําหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวังที่บรษิัทฯ มตี่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนนิงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใหกั้บกรรมการที่
เข้ารับตําแหน่งในบริษัทฯเป็นครัง้แรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 

สําหรับในป ี2558 บริษัทฯ ได้มีกรรมการใหม่ จํานวน 1 ท่าน คือ นายธีรธร ธาราไชย และไดจ้ัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 

5.11 การดํารงตําแหน่งในบริษทัอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตาํแหน่งกรรมไว้ไม่เกิน 3 

แห่ง สําหรับกรรมการผูจ้ัดการจํากัดจํานวนบรษิัทที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในป ี2558 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติตาม
นโยบายที่กําหนด 

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสตูรที่กรรมการ
บริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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  

นายประสงค์ ธาราไชย  

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่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 

พล.ต.ท. นุกูล เจยีมอนุกูลกิจ  

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

นายธัช ธงภักดิ์   

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

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

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 Thai institute of Directors 

- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

นางวิภาว ีบุณยประสิทธิ์  

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

- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษทักับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้าน
ทุจริต” Thai Institute of Directors 

- หลักสูตร Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

- หลักสูตร Anti-Corruption The Practical guide 2015  Thai institute of Directors 
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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 

- หลักสูตร “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) 

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

- หลักสตูร Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

- สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ 

อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษทัฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ได้
จัดขึ้นทุกคน คิดเปน็ร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทัที่ได้เข้ารว่มการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี ้

นายธัช ธงภักดิ์   

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 Thai institute of Directors 

- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

นางวิภาว ีบุณยประสิทธิ์  

- หลักสูตร Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

- หลักสูตร Anti-Corruption The Practical guide 2015  Thai institute of Directors 

นายธีรธร ธาราไชย   

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

- หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

- สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ 
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5.13 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ 

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. ข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสําหรบักรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

4. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 

5.14 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัร่วมกับกรรมการผูจ้ัดการ และดูแลให้กรรมการได้รบัข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสนิใจได้อย่างเหมาะสม 

2. เป็นผูน้ําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย 

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบรษิัททุกคนอภปิราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเตม็ที่
เป็นอิสระ และใช้ดลุพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝา่ยอย่างครบถ้วน 

2.3 สรุปมติทีป่ระชุมและสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปอยา่งชัดเจน 

2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยไม่มีกรรมการบริษทัที่มาจากฝ่ายจัดการ 
2.5 เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี้ขาดในกรณีทีป่ระชุมมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝา่ย เทา่กัน 

3. เป็นผูน้ําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตารมระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส 

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างทีด่ีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

5. เสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝา่ยจัดการ และสนบัสนนุการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผูจ้ัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ 

6. กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

7. กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม 

8. กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทัโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ  และ
กรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
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9. กํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทัโดยรวม กรรมการบริษทัรายบุคคล 

คณะกรรมการบรษิัทชุดย่อย เพื่อนําผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษทัและอนุกรรมการ 

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 ได้ร่วมกนัประเมิน ไปใชใ้นการพจิารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ัดการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผูจ้ัดการ คณะกรรมการ
บริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผูจ้ัดการและคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อรับทราบอีกครัง้ 
2.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง : คณะกรรมการไดม้อบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัสูง รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการเนื่องจาก
กรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว 

5.16 กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารจัดการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 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 

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผูน้ําเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรบัผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ให้คณะกรรมการบริษทัไดร้ับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหาร
ที่รับผดิชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรูแ้ละทําความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงในโอกาส
อ่ืนๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการไดม้ีโอกาสทําความรูจ้ักคุ้นเคยกับผู้บรหิารระดบัสูงของบริษัทฯ 
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5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

นายคเชนทร์ เบญจกุล  สําเร็จการศึกษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ดํารงตําแหนง่กรรมการอสิระ 
กรรมการบรษิัท นายคเชนทรจ์งึเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารที่มีความรูมี้ประสบการณท์ํางานดา้นวศิวกรรมซึ่ง เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบรษิัทฯ 
สง่เสรมิใหก้ารทํางานของบรษิัทฯมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

5.19 การนํากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัต ิ

คณะกรรมการไดม้ีการติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติเป็นรายไตรมาส โดยกําหนดใหม้ีวาระการประชุม
เพื่อมีการรายงานและติดตามดูแลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

5.20 ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯกับบริษัทผู้สอบบัญช ี

บริษัทฯ กําหนดใหบ้ริษัทผู้สอบบัญชภีายนอก ต้องมีความเป็นอิสระจากกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบรษิัทฯ โดย
กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชภีายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่
ในช่วง 2 ปทีี่ผ่านมา ทั้งนี้ บรษิัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เคยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อกําหนดดังกลา่ว 

หมวดที่ 6 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษทัขึ้น โดยแต่งตัง้ นายวรเดช เปีย่มสุวรรณ ทําหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท และเป็นเลขานุการบริษทั เพือ่ให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดําเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพสูงสดุตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดังนี้ 

1. ให้คําแนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ดูแลให้มีการดาํเนนิการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีรวมทั้งตดิตามให้นโยบายและขอ้แนะนําของคณะกรรมการบริษัท 

มีผลในทางปฏิบัต ิ

3. รับผิดชอบในการจดัทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญตา่งๆ 

4. กํากับดูแลใหบ้ริษทัฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝา่ยจัดการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัตติ่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ติดต่อสื่อสารกับผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุ้นอย่างเหมาะสม 

6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

อนึ่ง นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ ได้ผ่านการอบรมในหลกัสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2554 ที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษทัโดยตรง 
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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 29 ปีนี ้บรษิัทฯ 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 ตรงตามความคาดหวังของลกูค้าดว้ยราคาที่ยตุิธรรม 

  การดําเนินการในปี 2558 

  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 2558 

  บริษัทฯ ให้ความสาํคัญและปฏิบัตติามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบตัิตามสัญญาและ
การชําระเงินงวด ซึ่งตลอดป ี2558 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 2558 

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 2558 

1. บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 

2557 และตลอดป ี2558 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรยีมเอกสารเพ่ือยื่นการขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) และไดจั้ดส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2558 

และไดร้ับการรบัรองจาก CAC เม่ือวันที่ 229 มกราคมกุมภาพันธ ์2559 ที่ผ่านมา 
2. บริษัทฯ ไดป้รับปรงุและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 1/2557) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ  
3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารใหพ้นักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธปีฏิบัติในการต่อตา้นคอร์รัปชั่น 
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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. กําหนดนโยบายการคุ้มครองและใหค้วามเป็นธรรมแกพ่นักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั จรรยาบรรณและข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของ
บริษัทฯ (Whistleblower Policy) ซึ่งรายละเอียดของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการจัดการ การดําเนนิการตรวจสอบ
สืบสวนพิจารณาขอ้เท็จจริง การเก็บบันทึกข้อมูลให้เปน็ความลับ และบทลงโทษสาํหรับผูท้ี่กระทําผดิ 

  การดําเนินการในปี 2558 

1. บริษัทฯ ไดด้ําเนนิการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างตน้อย่างเคร่งครัด 

2. บริษัทฯ ไดส้ร้างชอ่งทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

  อย่างไรก็ด ีตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกรอ้งเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงการให้ความสําคัญกับการปฏิบตัิต่อแรงงานเปน็อย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเหน็คณุค่าในตัวของพนกังานทุก
คนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทกุๆ 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
โบนสั วา่จะให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิและจะทาํการพิจารณาจากผลงาน ความรู ้ความสามารถของ
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พนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัตแิละไม่นําเอาข้อกําหนดเรื่องอายุ เช้ือชาต ิสัญชาต ิสีผวิ ศาสนา ชนชั้นวรรณะ หรือการ
แสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจํากัดหรือเอามาเปน็ปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด 

2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่เพื่อเปดิโอกาสให้
พนักงานทุกคน สามารถร้องเรียนเรือ่งต่างๆ ในกรณีทีถู่กกดขี่ข่มเหง ถูกละเมิดสทิธิไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการทราบ
เบาะแสหรือพบเห็นการกระทําที่ผิดกฎหมายรวมถึงการกําหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสทีเ่ป็นระบบและ
ยุติธรรม 

3. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดิโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

  การดําเนินการในปี 2558 

1. บริษัทฯ ไดด้ําเนนิการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างตน้อย่างเคร่งครัด  

2. บริษัทฯ ไดส้ร้างชอ่งทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

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 2558 

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มโีครงการเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรบัพนักงาน (Provident Fund) โดย บริษทัฯ ได้เริ่มดําเนนิการ
มาตั้งแต่เดือน สิงหาคม2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนบัได้วา่เป็นกองทุนที่บรษิัทฯ ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว  

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

ที่ผ่านมาซึ่งในปี 2558 นี้ นับเป็นการดําเนินการในปีที ่2  

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 2558 

  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 2558 

  บริษัทฯ ได้จัดให้มกีารสํารวจความพงึพอใจของลูกค้าประจําป ีเพื่อประเมนิผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในดา้นตา่งๆ 

ซึ่งผลประเมินในปนีี ้ได้คะแนนเฉลี่ย 78.8% ทั้งนี้บริษทัฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างป ีเพื่อนํามาปรบัปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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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 2558 

  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 
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3. เป็นตัวอย่างของวศิวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสีขาว 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร 

  การดําเนินงานปี 2558 

1. บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้กําหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะใน
การทํางาน ผา่นกจิกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1.1 โครงการ “ทุนการศึกษา PPS Future Leader” ซึ่งเป็นโครงการสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฯ 
1.2 โครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตร ีภาคสมทบ (ต่อเนื่อง 2 ป)ี” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและการ

พัฒนาบุคลากรภายในบรษิัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพมากขึ้น 

1.3 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให ้วิศวกร/สถาปนิกของบริษทัฯ พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนเองโดยการสอบเลื่อนขั้นระดบัใบประกอบวิชาชพี 

1.4 โครงการ “รางวัลคุณค่า คู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายในบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําความ
ด ีเป็นพนักงานที่ดขีองบริษัทฯ ของผูบ้ังคับบัญชา และของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพ่ือนๆ พนักงาน  

1.5 โครงการ “EIT Mini Marathon” โดยให้พนักงานร่วมงานแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวาระครบ 6 รอบ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป ์เม่ือวันอาทิตย์ที่ 
8 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร เกิดทัศนคตทิี่ดีต่อตัวเอง และแสดงให้เห็น
ว่าไม่มีอะไรที่พนักงาน PPS ทําไม่ได ้

1.6 โครงการ “เด็กในวันนี้ คือ วิศวกรทีด่ีในอนาคต” เป็นโครงการที่พนักงานของ PPS ริเริ่มช่วยเหลือชุมชนด้วยตัวเอง โดย
ได้รับการสนบัสนนุด้านงบประมาณอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดบัสูง เพือ่สร้าง Backdrop และซ้ือขนมแจกเด็กๆ ที่อยู่ใน
ชุมชนและละแวกใกล้เคียงกับโครงการในวันเด็ก ซึ่งโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จที่เด่นชดัของการพยายามจุด
ประกายให้วิศวกรเป็น “วิศวกรที่ด”ี ว่ามีการกระจายออกสู่ภายนอกองค์กรเหมือนเป็นการสร้าง “เครือข่ายของวิศวกร
ที่ด”ี ขนาดย่อมและเริ่มมีการหมุนวนเป็นวัฏจักรอย่างแท้จริง นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเปน็การเปิดโอกาสให้พนักงาน
ของ PPS ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการช่วยเหลือสังคมด้วย 

2. บริษทัฯ 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
ในพื้นทีก่่อสรา้งจรงิ  

2.3 การเผยแพร่ความรูสู้ส่ังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสขีาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร โดยใชโ้ครงการสร้าง
เครือข่ายวิศวกรที่ด ีเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงต่างๆ อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามา
ฝึกงานกับบรษิัทฯ 

2.4 การพัฒนาชุมชนโดยรอบของโครงการ ซึ่งได้รบัความรว่มมือจากเจ้าของโครงการในการสนับสนุนด้านเงนิทนุ ส่วน
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณปูโยชน์ต่อ
ชุมชนโดยรอบของโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะขุนมูลศาสตร์สาทร อําเภอ สังขะ จังหวัด สรุินทร,์ 
การจัดสร้างสาธารณูปโยชน์สําหรับศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ เพื่อให้เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการ อําเภอ
ปราสาท จังหวัด สุรินทร ์

2.5 การช่วยเหลือสังคม โดยการสมทบทนุบริจาคให้ "มูลนธิิพระพุทธเมตตาประชาไทยในพระบรมราชินูปถัมถ"์ 
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8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ  อีกทั้งยังเผยแพรน่วัตกรรมที่
สร้างขึ้นคืนสูชุ่มชนและสังคมอีกด้วย  

  แนวทางในการปฏิบัต ิ

1. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใชใ้นงานบริการวชิาชีพอย่างเต็มรูปแบบ 

2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
3. เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสูชุ่มชนและสังคม 

  การดําเนินงานปี 2558 

1. มีการนําระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซด์งานกับออฟฟศิมาใช ้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางาน และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 

2. การพัฒนาโปรแกรม ProjectLive อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยได้นําโปรแกรม
มาประยุกต์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ เพื่อการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดยีวกัน โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของโปรแกรมดังกล่าว ก็เพื่อช่วยใหก้ารควบคุมงานก่อสร้างของโครงการเกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

และสามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าของ โครงการผ่าน Application บนอุปกรณ ์Smart Phone และเพิ่มความคล่องตัวในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน 

3. การจัดทํา Animation “เกร็ดความรูกั้บลุงพ”ี ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของบรษิัทฯ ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ที่โดดเด่น 

ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์ผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ บริษัทฯ คดิค้น จนออกมาเป็น 

Animation ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้แนวใหม่คืนสูส่ังคม อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้านวิศวกรรม สอดแทรกมุขตลก
และความบันเทิง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนรว่มมากขึ้น 

4. รายการวิทยชุ่างมันส ์FM 106 MHz ทุกวนัอาทิตย ์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 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที ่4/2558 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 
3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ป ี2558 โดยมีความเห็นว่าผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 องค์กรและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม 

1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อตรง 
1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กํากับดูแลและพัฒนา 
1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเหมาะสมเพ่ือให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ 
1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

1.5 องค์กรกําหนดใหบุ้คลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลตุามวัตถุประสงคข์ององค์กร 

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
ควบคุมภายในของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2558เป็นรายไตรมาส รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยบริษทั ควอนตัม้ พอยท ์คอนซัลติ้ง จํากัด ได้มอบหมายให้นางสาวรัชนีพร ทองสันสระ เป็นผูดู้แลการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามเห็นว่าไม่พบประเดน็ข้อบกพรอ่งใดๆในระบบการควบคุมภายใน
อย่างมีสาระสําคญั 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตัง้สํานักตรวจสอบภายใน โดยได้มอบหมายให ้นายอนุพันธ ์วนานุกูล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เป็นพนักงานของบริษัทฯ ทําหน้าที่ประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ บริษัท ควอนตัม้ พอยท ์คอนซัลติ้ง 
จํากัด ทั้งนี้สาํนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอสิระจากฝ่าย
บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้กํากับดูแล แนะนํา 
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาํคัญ 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผูบ้ริหารและในระดบัปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสทิธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเสีย่ง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งขึ้นมาทําหน้าที่
ร่วมกําหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจําป ีประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือดาํเนินการใดๆ 

เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน 

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 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเปน็กรรมการอิสระ เปน็ผูดู้แล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธภิาพ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรือ่งดังกล่าวไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจําป ี

คณะกรรมการบรษิัท มีความเห็นต่อรายงานทางการเงนิว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม 

สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชทีี่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคญั ตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษทั ในการตรวจสอบและสอบทานให้บรษิัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกันโดยในป ี2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 ครัง้ ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ สรุปสาระสําคัญไดด้ังนี้ 

1. ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจาํป ี2558เพื่อความม่ันใจว่าการจัดทํางบการเงินของบริษทัฯได้จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูล
ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และผูส้อบบญัชไีด้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุน้ 

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอเหมาะสม 

และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยกํากับดูแล แนะนํา และสนบัสนุนการปฏิบัติงานอย่างเปน็อิสระของสํานักตรวจสอบภายใน 

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในป ี2558 และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผล ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เปน็สาระสําคัญ 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับ
บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไดดํ้าเนนิการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษทัฯ และข้อผูกพัน
ที่บริษทัฯ มีไว้กับบคุคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสําคญัเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และ
ข้อกําหนดดังกล่าว รวมถึงข้อผูกพันที่บริษทัฯ มีไว้กับบคุคลภายนอก 

4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแตง่ตัง้ ผู้สอบบัญช ีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ความรู ้
ความสามารถในการตรวจสอบทีมงานของผู้สอบบัญชใีนสํานักงานและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยได้เสนอแต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชี  ด ีไอ เอ  

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯประจําป ี2558 ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯเป็นประจําทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่สาํคัญ 

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารให้ความสําคัญและระมัดระวังต่อการบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยพิจารณาและวางระบบ การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการติดตามผล
ความคืบหน้าและมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน จึงเชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์แกบ่ริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นทุกราย 

6. รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ําเนินการสอบทานและให้ความเห็นต่อ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการทีม่ีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

7. การกํากับดูแลกิจการที่ด ีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสาํคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ด ีเพือ่ความเชื่อม่ันแก่ผู้ถือหุน้ 

8. การต่อต้านคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการบริษทั และผู้บรหิารให้ความสําคญัในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น หลังจากบรษิัทฯ ได้
ประกาศนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นเม่ือป ี2556  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่หลักตามนโยบายดังกล่าวแล้วต่อมาในปี 
2557 บริษทัฯได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทัง้น้ีปัจจุบนัคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต ได้มีมติให้การรับรองบรษิัทฯเข้าเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบัติฯแล้ว เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ด้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั โดยใช้ความรู ้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่าง
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เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกันคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษิัทฯ มีการรายงานข้อมูลทาง
การเงินอย่างถูกตอ้ง มีการดําเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธภิาพ มีการบริหารความเสี่ยงทีม่ีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบและข้อกําหนดที่เกีย่วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเหมาะสม และมีการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได ้

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดถู้กจัดตั้งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 9 พฤศจกิายน 2556 

มีจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี นางวิภาว ีบุณยประสทิธิ์ ดํารง
ตําแหนง่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการ และนางวรภรณ ์ชาวนา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตาม
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล  

ในป ี2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 2 ครัง้ เพื่อปฏิบัติภารกิจ สรปุได้โดยสังเขป ดังนี้ 

1. สรรหาบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั โดยยึดถือกฎบัตรฯ กฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีเป็นแนวทางในการพิจารณา รวมทั้งคํานึงถึงความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ ์มีภาวะผูน้ํา มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ สามารถอุทศิเวลาใหไ้ด้เพียงพอ  

2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ัดการบริษทัฯ โดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ การ
เทียบเคยีงกับบรษิทัอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ 

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยในป ี2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบตอ่สังคมได้มีการประชุมรวม 2 ครัง้ และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสําคัญไดด้ังนี้ 

1. ความเหมาะสมของกฎบัตร คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้สอบทานความเหมาะสมของกฎ
บัตร พร้อมมีความเห็นให้ปรับแก้รา่งกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคมในบางข้อ เพื่อให้เกดิความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2. จัดทําแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมได้
จัดทําแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อกําหนดทศิทางที่ชดัเจนในการพัฒนาบริษทัฯ รวมถึง ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ที่
สอดรับกับแผนแม่บทดังกลา่วเพ่ือใหเ้กิดประสิทธภิาพสูงสุดในการดาํเนนิงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมยังได้จัดทําแผนงานต่างๆ ขึ้น เพื่อสนับสนนุการพัฒนาของบริษัทฯ ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อาท ิแผนการฝึกอบรมพนกังานและ
ผู้บริหารของบรษิทัฯ แผนงานการจดัทําระบบ Knowledge Management 

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับความยั่งยืน 2 ประเด็นใหญ่ๆ  คือ ความเสี่ยงดา้นคุณภาพ
ควบคู่ไปกับความปลอดภยั และความเสี่ยงด้านความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทัง้น้ี เพือ่หาแนวทางการปอ้งกันและแก้ไขที่เหมาะสม 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะหอ์ย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดทําแผนลดความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับประเด็นความเสีย่งทั้งหมดดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อดําเนินการ
ตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ซึ่งจากการดําเนินงานทั้งหมดดังกลา่ว บริษทัฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชมุชน สังคม และสิง่แวดล้อมในอนาคต 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อรองรับสภาวการณ์แข่งขัน และความพร้อมเข้าสู ่AEC ในป ี2559 และมุ่งสู่ความเป็นผูน้าํในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จําเปน็และมีความสําคัญยิ่งที่ช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว ้โดยลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขัน  

บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายให้กับบริษัทฯ และบริษทัย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผดิชอบในการกํากับดูแล กําหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการดําเนินการด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และกําหนดให้การบริหารความเสีย่งเปน็ภารกิจที่สําคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุม
ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได ้ให้มีการป้องกันไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  

ในป ี2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครัง้ โดยมีวาระสําคัญสรุปได ้ดังนี้ 

1. นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจําป ี2558 
 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดจ้ัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อนําเสนอแผนการ

บริหารความเสีย่งและ KPI สําหรบัการปฏิบัติงานในปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ

2. การประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดจ้ัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านตา่งๆ ทีจ่ะมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้หนว่ยงานที่รบัผิดชอบเสนอแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรับได ้

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มีการพิจารณาและกําหนดใหฝ้่ายงานทีเ่กี่ยวข้องดําเนินการจัดทํา “แผนฉุกเฉินเพื่อ
รับมือเศรษฐกิจขาลง” เป็นแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความ ผันผวนที่อาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการดําเนินธุรกจิ 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดต้ิดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่

เกี่ยวข้องในทุกไตรมาส เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯ และบรษิัทย่อย ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว ้

4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 จากการที่บรษิัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึง

มอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดทําการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อปอ้งกันและลด
ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ทีส่่งผลลบต่อภาพลักษณ์และการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5. การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต 
 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดกํ้าหนดให้ทุกฝา่ยของบริษัทฯ จดัทําการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อตา้นทุจริต เพื่อนาํ

ข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบรษิัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ที่บริษทัฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ 

จากการดําเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีการติดตามผลสําเรจ็ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ม่ันใจได้วา่การบริหารและการจดัการความเสี่ยงมี
ประสทิธิภาพ อันจะส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ นาํไปสู่การกํากับดูแลกิจการที่ด ีเป็นการเพิม่มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน 
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ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซัลติ้ง จํากัด ที่บรษิัทฯ ได้ว่าจ้าง ใหท้ําหนา้ที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทํางานทีส่ําคัญ 

นางสาวรัชนีพร ทองสันสระ หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท ควอนตัม้ พอยท ์ 

คอนซัลติ้ง จํากัด 

47 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 สิ้นสดุ 31 ธันวาคม 2558   

ลําดับ บุคคล/นิติบุคคล  
ที่อาจมีข้อขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) คําชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความ
จําเป็น และความสมเหตุสมผล ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57

1 บริษัท พงศธ์ีรธร จํากัด เป็นกจิการของผู้ถือหุ้นใหญ่
กรรมการของ  
บริษัท พงศธ์ีรธร จํากัด 

ประกอบด้วย 

1. นายประสงค์ ธาราไชย 

2. นางเรวด ีธาราไชย 

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย 

4. นายธรีธร ธาราไชย 

บริษัทฯ เช่าพื้นที่ชัน้ 4 เป็น
ห้องอบรมสัมมนา และเช่า
พืน้ที่ชัน้ 1 เพิ่ม เมื่อวันที่ 6 

มิถุนายน 57 เพื่อขยายพื้นที่
สํานักงาน 

 

เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้า 

884,142 

 

 

 

 

 

- 

678,410

 

 

 

 

 

-

15,241

 

 

 

 

 

70,000 

85,717

 

 

 

 

 

70,000

- ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นทีบ่ริษทัฯ 
เคยใช้บริการ (สมาคม วสท.) แต่มีความ
สะดวกกว่า สถานที่อยู ่อยู่ใกล้กับบริษัท 

- 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 6,610,901 บรษิทัทาํบนัทกึขอ้ตกลงเป็นที่ปรกึษา
โครงการศาลฎีกา ร่วมกันกับผูร้่วมคา้อีก 2 

ราย คา่บรกิารคํานวณตาม ราคาขายปกติ  
   บริษัทฯ ให้เชา่อาคาร

สํานักงาน 

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

   บริษัทฯ ให้บริการธุรการ
ทั่วไป 

199,200 189,600 33,200 15,800 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. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57

3 บริษัท บิลค ์เอเชีย จํากัด บริษัทร่วม
บรษิัทฯ ลงทนุในหุน้สามัญ 

ร้อยละ 10  

มีผูบ้รหิารระดับสูงของ
บรษิทัฯ เขา้เป็นกรรมการ
ใน บรษิทั บิลค ์เอเชยี 

จํากัด (นายธรีธร ธาราไชย) 

 บริษัทฯ เล็งเหน็ว่า ธุรกิจของ บริษัท บิลค ์

เอเชีย จํากัด เป็นเทคโนโลยีทีช่่วย หรือ
เอื้อในกระบวนการทํางานของบรษิัทฯ 
และมีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านรายได้ใน
เชิงของอุตสาหกรรมไอท ีจึงร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกจิ ร่วมกันออกแบบ
ซอฟต์แวร์เพือ่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

   บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์
ของบริษัท บลิค ์เอเชีย จํากัด 

93,458 186,916 - - ราคาตลาด

   บริษัทวา่จ้างบริการดูแล
ระบบสารสนเทศ 

420,561 420,561 - 46,729 ราคาตามที่ตกลงกัน

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

   ดอกเบี้ยรับ – ค้างรับ 540,000 540,000 1,080,000 540,000 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายชําระ
ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นป ีครบกําหนด
ชําระในป ี2561 
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12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผูบ้รหิารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทีเ่กิด
ขึ้นกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกดิขึ้นในงวดบัญชี ป ี2558 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 ี2556 – 2558 

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
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

  

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
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

  

งวดบัญชีปี 2558  

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
โดย นางวไิลรตัน ์โรจน์นครินทร ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชทีี่ได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผู้สอบบญัช ี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ แสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.2 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

งบการเงิน 
(ก) ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2556 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2557 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 29.31 13.18% 36.04 15.42% 15.83 7.26%

เงินลงทุนชั่วคราว 69.95 31.45% 83.85 35.88% 82.42 37.82%

ลูกหนี้การค้าสทุธ ิ 55.42 24.91% 39.52 16.91% 34.90 16.01%

 ลูกหนี้การค้า 56.59 25.44% 41.84 17.90% 36.07 16.55%
 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (1.18) (0.53%) (2.32) (0.99%) (1.17) (0.54%)
ลูกหนี้อื่น 3.69 1.66% 6.26 2.68% 10.87 4.99%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 158.36 71.19% 165.67 70.90% 144.02 66.09%

เงินประกันผลงาน 14.42 6.48% 15.30 6.55% 18.36 8.42%

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม 2.34 1.05% 2.49 1.07% 2.46 1.13%

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 2.49 1.12% 2.94 1.26% 3.39 1.56%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.46 0.21% 0.46 0.20% 0.46 0.21%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9.92 4.46% 9.29 3.98% 9.87 4.53%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  1.85 0.83% 2.58 1.10% 2.93 1.34%

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน  12.60 5.67% 12.76 5.46% 12.89 5.91%

เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 9.00 4.05% 9.00 3.85% 9.00 4.13%

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 5.61 2.52% 5.68 2.43% 4.86 2.23%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5.39 2.42% 7.51 3.21% 9.69 4.45%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64.08 28.81% 68.01 29.10% 73.91 33.91%

รวมสินทรัพย์ 222.44 100.00% 233.68 100.00% 217.93 100.00%
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21.46 9.65% 29.75 12.73% 21.54 9.88%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิที่ครบกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป ี

0.12 0.05% 0.12 0.05% 0.06 0.03%

ภาษีเงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย 0.35 0.16% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 21.93 9.86% 29.87 12.78% 21.60 9.91%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.18 0.08% 0.06 0.03% 0.00 0.00%

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 22.26 10.01% 24.11 10.32% 23.28 10.68%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22.44 10.09% 24.17 10.34% 23.28 10.68%

รวมหนี้สิน 44.37 19.95% 54.04 23.13% 44.88 20.59%
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2556 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2557 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ทุนจดทะเบียน 100.00 44.96% 100.00 42.79% 100.00 45.89%

ทุนที่ออกและเรยีกชําระแล้ว 100.00 44.96% 100.00 42.79% 100.00 45.89%

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 48.31 21.72% 48.31 20.67% 48.31 22.17%

กําไร(ขาดทนุ)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงนิ
ลงทุน 

(0.13) (0.06%) (0.15) (0.06%) 0.13 0.06%

กําไรสะสม             

 จัดสรรแล้ว 2.28 1.03% 3.28 1.40% 3.50 1.61%

 ยังไม่ได้จัดสรร 27.57 12.39% 28.29 12.11% 21.80 10.00%

รวมส่วนของบริษทัใหญ ่ 178.03 80.04% 179.73 76.91% 173.74 79.72%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0.04 0.02% (0.09) (0.04%) (0.69) (0.32%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 178.07 80.05% 179.64 76.87% 173.05 79.41%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 222.44 100.00% 233.68 100.00% 217.93 100.00%
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สรุปรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2556 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2557 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม 2558 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 291.10 100.00% 263.65 100.00% 234.22 100.00%

 รายได้จากการบรกิาร 290.26 99.71% 263.65 100.00% 234.22 100.00%

 รายได้จากการขาย 0.84 0.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ต้นทุนจากการขายและบริการ 198.12 68.06% 178.20 67.59% 172.48 73.64%

 ต้นทุนจากการบรกิาร 197.55 67.86% 178.20 67.59% 172.48 73.64%

 ต้นทุนจากการขาย 0.57 0.20% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

กําไรข้ันต้น 92.98 31.94% 85.45 32.41% 61.74 26.36%

รายได้อ่ืน 2.69 0.92% 3.16 1.20% 4.71 2.01%

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 95.67 32.86% 88.61 33.61% 66.45 28.37%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 68.64 23.58% 66.20 25.11% 61.07 26.07%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (0.87) (0.30%) (0.60) (0.23%) (0.41) (0.18%)

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิติบุคคล 26.16 8.99% 23.01 8.73% 5.79 2.47%

ต้นทุนทางการเงิน 0.05 0.02% 0.02 0.01% 0.00 0.00%

กําไรก่อนภาษี 26.11 8.97% 22.99 8.72% 5.79 2.47%

ภาษีเงินได้นติิบุคคล 6.84 2.35% 5.40 2.05% 3.01 1.29%

กําไรสําหรับปี 19.26 6.62% 17.59 6.67% 2.78 1.19%
กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน (0.13) (0.04%) (0.02) (0.01%) 2.62 1.12%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 19.13 6.57% 17.57 6.66% 5.40 2.31%
การแบ่งปันกําไรสาํหรับป ี   

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 19.33 6.64% 17.72 6.72% 3.39 1.45%
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม (0.06) (0.02%) (0.13) (0.05%) (0.61) (0.26%)

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม   

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 19.19 6.59% 17.70 6.71% 6.01 2.57%
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม (0.06) (0.02%) (0.13) (0.05%) (0.61) (0.26%)

กําไรต่อหุน้  

# ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุน้) 

0.048 0.044   0.008

ราคาหุ้นสามัญทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 0.25 0.25   0.25

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้) 400.00 400.00   400.00

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 13. ขอ้มูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี หน้า 5 

 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบแล้ว

ปี 2556 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2557 
ตรวจสอบแล้ว

ปี 2558 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล 26.10 22.99 5.79

รายการปรบักระทบกําไรสทุธิเป็นเงนิสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 13.92 5.54 (0.55)

กําไรจากการดําเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนี้สินดําเนินงาน 40.02 28.53 5.24

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (1.96) 12.19 1.16

 เงินประกันผลงาน (1.78) (0.89) (3.07)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (0.53) 1.05 (0.13)

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (4.27) 12.35 (2.04)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (1.36) 8.29 (5.57)

 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน (2.62) (2.61) (1.09)

หนี้สินจากการดาํเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) (3.98) 5.68 (6.66)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 31.77 46.56 (3.46)

 จ่ายดอกเบี้ย (0.05) (0.03) 0.00

 จ่ายภาษเีงินได้นิตบิุคคล (8.24) (8.96) (6.46)

เงินสดสุทธิได้มา )ใช้ไป(ในกิจกรรมดําเนินงาน 23.48 37.57 (9.92)
เงินสดรับจากเงินปันผล 0.19 0.75 1.01

เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว (100.08) (101.57) (59.05)

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 50.38 88.37 62.86

เงินฝากประจํามีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 16.66 (0.17) (0.12)

เงินสดจ่ายในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม (2.95) 0.00 0.00

เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 0.56 0.02 0.00

เงินสดจ่ายซื้อที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ ์ (1.71) (1.10) (2.14)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1.45) (1.02) (0.72)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว (9.00) 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (47.40) (14.72) 1.84
เงินเบิกเกินบัญชเีพ่ิมขึ้น )ลดลง( (0.77) 0.00 0.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (0.11) (0.12) (0.13)

จ่ายเงินปันผล (12.00) (16.00) (12.00)

เงินสดรับ(จ่าย)จากส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 0.10 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มา )ใช้ไป(ในกิจกรรมจัดหาเงิน (12.78) (16.12) (12.13)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน )ลดลง(สุทธิ  (36.70) 6.73 (20.21)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 66.01 29.31 36.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 29.31 36.04 15.83

 

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 13. ขอ้มูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี หน้า 6 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย
ตรวจสอบแล้ว

ปี 2556 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2557 
ตรวจสอบแล้ว

ปี 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 7.22 5.55 6.67

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.09 1.45 0.00

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 5.28 5.55 6.01

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 68 65 60

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 9.51 6.96 6.73

ระยะเวลาชําระหนีเ้จ้าหนี้การค้า วัน 38 52 54

Cash Cycle วัน 30 13 6

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)   

อัตรากําไรขั้นต้น % 31.94% 32.41% 26.36%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 8.99% 8.73% 2.47%

อัตราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร % 89.77% 163.28% (171.33%)

อัตรากําไรสทุธ ิ % 6.58% 6.64% 1.42%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ % 11.08% 9.91% 1.92%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios)   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 8.89% 7.77% 1.50%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 26.93% 26.83% 7.48%

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.34 1.17 1.06

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)   

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.25 0.30 0.26

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท่า 584.58 2,149.50 0.00

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) เท่า 1.54 2.06 (0.66)

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 75.08% 78.59% 554.75%

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 13. ขอ้มูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี หน้า 7 

(ข) ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
และผลการดําเนินงาน 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวาคม 2557 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพยร์วม 224.92 100.00% 234.21 100.00% 219.90 100.00%

หนี้สินรวม 43.90 19.52% 52.95 22.61% 43.90 19.96%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 181.02 80.48% 181.26 77.39% 176.01 80.04%

รายไดร้วม 284.76 100.00% 256.35 100.00% 218.35 100.00%

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป ี 22.46 7.89% 16.27 6.35% 4.23 1.94%

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 7.41 5.87 7.17

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.24 0.29 0.25

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 10.32% 7.09% 1.86%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ % 12.77% 8.98% 2.37%

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

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
และผลการดําเนินงาน 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวาคม 2557 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพยร์วม 6.56 100.00% 8.36 100.00% 7.90 100.00%

หนี้สินรวม 4.87 74.18% 8.08 96.65% 11.23 142.15%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1.69 25.82% 0.28 3.35% (3.33) (42.15%)

รายไดร้วม 6.50 100.00% 7.59 100.00% 4.48 100.00%

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป ี (1.80) (27.73%) (1.42) (18.71%) (3.67) (81.92%)

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.61 0.51 0.35

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 2.88 28.86 (3.37)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (28.89%) (19.03%) (45.14%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ % (69.36%) (144.16%) 240.66%

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
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บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท ์จํากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 89.99% ของทุนจดทะเบียน)  

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
และผลการดําเนินงาน 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวาคม 2557 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพยร์วม 1.85 100.00% 1.51 100.00% 3.91 100.00%

หนี้สินรวม 1.43 77.09% 2.42 160.27% 9.90 253.20%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.42 22.91% (0.91) (60.27%) (5.99) (153.20%)

รายไดร้วม 3.01 100.00% 2.99 100.00% 4.65 100.00%

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป ี (0.58) (19.15%) (1.33) (44.49%) (5.12) (110.11%)

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.04 0.40 0.25

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 3.40 (2.66) (1.65)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (31.35%) (79.17%) (188.93%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ % (138.10%) 542.86% 148.41%

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 14. คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ หน้า 9 

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
จํานวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจรงิ โดยคํานวณจากอัตราค่าบริการวชิาชีพแต่ละตาํแหนง่ที่ระบไุว้ในสัญญา 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเริ่มขยายธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง อาท ิงานออกแบบ 

การออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานสนบัสนุนระบบคอมพิวเตอร ์เป็นต้น โดยบริษทัฯ เริ่มรับรู้รายได้
จากการขยายธุรกจิได้แล้วบางส่วน นอกจากนัน้ บริษทัย่อยไดรั้บงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่บริษัทย่อยได้ดาํเนินงานในธรุกิจ
ใหม่ เป็นผลให้ในป ี2556 - 2558 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมีรายได้รวม  293.79 ล้านบาท ในป ี2556  266.81 ล้านบาท ในป ี2557 และ  
238.93 ล้านบาท ในป ี2558 ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุทีร่ายได้รวมของบรษิทัฯ ลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการ
แข่งขันด้านราคาของตลาดอย่างรนุแรง และปัญหาการขาดช่วงของรอยตอ่ของงานที่สูงกว่าปกต ิโดยในช่วงปลายปบีริษทัฯ ได้รบังานโครงการ
ขนาดใหญ่ในภาคเอกชน ซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้นโครงการ ซึ่งยังไม่สามารถมีการรับรู้รายไดอ้ย่างเต็มที ่

สําหรับกําไรสทุธ ิ(เฉพาะส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ)่  ในป ี2556 มีกําไรสทุธิจํานวน 19.33 ล้านบาท  ในป ี2557 จํานวน  

17.72 ล้านบาท และในป ี2558 จํานวน 3.39 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุที่บรษิัทฯมีกําไรสุทธลิดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เปน็ไปตาม
คาดหมายโดยเฉพาะงานในภาครัฐ สง่ผลให้มีรายได้ไมต่่อเน่ือง ประกอบกับสภาวะการแข่งขันด้านราคายังคงมีอยู่และเป็นไปอยา่งรุนแรง และ
บริษัทลูกที่ทาํธุรกจิสารสนเทศยังนบัเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจทาํให้ลูกค้ายังไม่เชื่อม่ันทําให้ยังไม่สามารถมีรายได้และกําไรตาม
เป้าหมาย ผลทั้งหมดนี้สะสมรวมกันส่งผลให้กําไรสทุธริวมลดลง 

(ข) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

รายได้ 

รายได้ของบริษัทฯและบรษิัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการคําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษทัฯมี
นโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสญัญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเปน็ 2 ลักษณะ ดังที่ไดอ้ธิบายไว้แล้วในขอ้ (ก) 

โดยในงวดบัญชปีี 2556-2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายได้รวมเทา่กับ 293.79 ลา้นบาท  266.81 ล้านบาท และ 238.92 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการบรกิาร 290.26 98.80% 263.65 98.82% 234.22 98.03%

รายได้จากการขาย 0.84 0.28% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

รายได้อ่ืน 2.69 0.92% 3.16 1.18% 4.71 1.97%

รายได้รวม 293.79 100.00% 266.81 100.00% 238.93 100.00%

 

รายได้จากการบริการ 

งวดบัญชีป ี2556–2558 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ  290.26 ล้านบาท 263.65ล้านบาท และ 234.22 

ล้านบาท ตามลําดบั  ในป ี2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 234.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นมูลค่า 29.43 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 11.16% ประกอบด้วยรายไดจ้ากการบริการควบคุมงานและบริหารโครงการ ป ี2558 เป็นรายไดท้ี่ได้รับจากโครงการใหม่ที่เริ่มในปี
2558 จํานวน 40 โครงการ คิดเป็นรายได ้59.74 ล้านบาท  รายได้จากโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนจํานวน 38 โครงการ คิดเปน็รายได ้

161.87 ล้านบาท รายได้จากการเข้าทําธุรกิจใหม่มีการจัดแสดง 2 รายการ คิดเป็นรายได ้12.10 ล้านบาทและรายได้จากการสนบัสนุน
รายการในธุรกิจสือ่ดิจิตอลและงานมีเดีย 0.51 ล้านบาท 

สาเหตุทีบ่ริษทัฯ มีรายไดร้วมลดลง เป็นเพราะยังคงไดร้ับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา และความต่อเนื่องของรายได้ที่มีผล
จากรอยต่อระหว่างโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปลายป ีเนื่องจากมีการเริ่มต้นของโครงการขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ด ีโครงการ
ดังกล่าวยังอยู่ในชว่งระยะเริ่มต้นทําให้ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้มากนัก สําหรับรายได้จากงานด้านออกแบบโครงการยังคงเป็นไปอย่าง
ยากลําบากในสภาวะการแข่งขันด้านราคาในประเทศซึง่เป็นไปอย่างรุนแรง  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการออกไปหางานในโซนแอฟริกา
ตะวันออก และประชาคมอาเซียน อยา่งไรก็ตาม แม้ตลาดใหม่ดังกล่าวจะมีสภาวะการแข่งขันด้านค่าบริการที่ไม่รุนแรง แต่ปรมิาณงานยังคงมี
ไม่มากเมื่อเทียบกับงานภายในประเทศ สําหรบัธุรกิจการจัดแสดง รายไดยั้งไม่เป็นทีป่ระสบผลสําเร็จตามที่บริษัทฯ คาดหวัง การหาการ
สนับสนุน (Sponsor) ในภาวะทีเ่ศรษฐกิจชะลอตัวเป็นไปอย่างยากลําบาก รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในวงการทําใหผู้ส้นับสนุนยังไม่
เชื่อม่ันเท่าที่ควร ในด้านธรุกิจสื่อดิจติอล ในป ี2558 ก็ยังไม่ได้รบัผลตอบรับที่ดีจากตลาด ทําให้มีสัดส่วนของรายไดท้ี่ไม่มากนกั 

โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในงวด และจํานวนโครงการที่ให้บริการและรับรู้รายไดใ้นแต่ละปีตั้งแต่ปี 2556–2558 ได้ดังนี้ 

 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. รายได้จากโครงการต่อเนื่อง 186.20 46 223.46 51 161.87 38

2. รายได้จากโครงการใหม่ 104.06 43 40.09 31 59.74 40

3. รายได้จากการจัดแสดง และสื่อ/มีเดีย 0.00 - 0.00 - 12.61 -

รวมรายได้จากการบริการ 290.26 89 263.65 82 234.22 78

 

รายได้อื่น 

รายได้อ่ืนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อ่ืนๆ โดยในงวดบัญชีป ี

2556-2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายได้อ่ืนเท่ากับ 2.69 ล้านบาท 3.16 ล้านบาท และ 4.71 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ รายได้อ่ืนในป ี

2558 ประกอบไปด้วยรายการหลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จํานวน 1.08 ล้านบาท กําไรจากการขายหน่วยลงทุน จาํนวน 2.04 ล้าน
บาท และเงินปนัผลในหน่วยลงทุน 1.01 ล้านบาท เป็นตน้ 
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ต้นทุนจากการบริการและกําไรข้ันต้น 

ต้นทุนจากการบรกิารของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร ซึ่งเป็นผูอํ้านวยการโครงการ ผูจ้ัดการโครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษทัฯ จะบันทึกตน้ทุนตามจํานวน
พนักงานที่เข้าทาํงานจริงแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทีป่รกึษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการที่เหลือ ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายของโครงการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น สําหรบับางโครงการอาจมีต้นทุนค่าทีป่รึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณพีิเศษ เช่นใน
กรณีที่จําเปน็ต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก 

ในงวดบัญชปีี 2556-2558 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มตี้นทุนจากการบรกิารเท่ากับ 197.55 ล้านบาท  178.20 ล้านบาท และ 
172.48 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน 67.86%  67.59% และ 73.64% ตามลําดับ ของรายไดจ้ากการบริการ ตน้ทุนบริการที่สูงขึ้น
ในทิศทางที่สูงกว่า การลดลงของรายได ้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดการแสดงมีรายได้ทีไ่ม่พอกับค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การประกอบการจัดการแสดง
มีผลขาดทุน อย่างไรก็ด ีในการจัดการแสดงสองรายการในปี 2558 สามารถถือเป็นผลงานที่สามารถนําไปอ้างอิงได้ในอนาคต นอกจากนัน้ 

บริษัทฯ ยังคงมีต้นทุนในการรักษาทรพัยากรบุคคลที่เปน็กําลังหลักในการก่อให้เกิดรายได้และรักษาความสามารถในการรับงานในอนาคต 

ในงวดบัญชปีี 2556-2558 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มีกําไรขั้นต้นเท่ากับ 92.98 ล้านบาท  85.45 ล้านบาท และ 61.74 ล้านบาท
ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตรากําไรขัน้ต้น 31.94%  32.41% และ 26.36% ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามลําดบั 

สําหรับป ี2558 บริษัทฯ และบรษิัทยอ่ย มีอัตรากําไรข้ันตน้ลดลงจากปกี่อน อันเป็นผลมาจากการจัดการแสดงที่รายไดไ้ม่พอกับ
คา่ใชจ้า่ยและการหาผูส้นับสนุนที่ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ และบรษิัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายสํานักงาน รวมถึงผู้บริหาร และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดนิทางของผู้บริหารและพนกังาน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชปี ี2556-2557 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเทา่กับ 68.64 ล้าน
บาท และ 65.06 ล้านบาท ตามลําดบั 

สําหรับปี 2558 บริษัทฯ และบรษิัทยอ่ย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 62.19 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหนา้ 2.87 ล้านบาทหรือ
ลดลง 4.41% อันเป็นผลจากการบรหิารค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับการประมาณการรายไดท้ี่มีแนวโน้มลดลง 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

ในป ี2557 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น – หนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 1.14 ล้านบาท หรือ 0.43% ของรายได ้การบันทกึค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสญูในลูกหนี้การค้า 3 ราย เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ อย่างไรก็ตาม ในป ี2558 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้ติดตามการ
ชําระคืนจากลูกหนี้การค้าทัง้ 3 ราย ครบถ้วน อันเป็นผลจากการดําเนินงานด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธ ิ

งวดป ี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
กําไรสุทธ ิ 19.33 17.72 3.39

อัตรากําไรสทุธ ิ 6.62% 6.64% 1.42%

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 174.45 178.85 176.34

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ 11.08% 9.91% 1.92%

เงินปันผลจ่าย 16.00 12.00 22.24

อัตราการจ่ายเงินปันผล 88.02% 71.77% 554.72%
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ในงวดบัญชปีี 2556-2557 บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีผลกําไรสทุธ ิ(เฉพาะส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่) เทา่กับ 19.33 ล้านบาท และ 
17.72 ล้านบาท และโดยที่บริษัทฯ มีอัตรากําไรสทุธิ 6.58% และ 6.64% ของรายได้รวม ตามลําดับ 

สําหรับงวดป ี2558 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีกําไรสุทธ ิ(เฉพาะส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ)่ เท่ากับ 3.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
กําไรสุทธ ิ1.42% ลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสําคญั ส่วนหนึ่งเปน็ผลมาจากการดําเนนิงานในธุรกิจใหม่ที่บริษทัฯ เริ่มต้นเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของตลาด ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่บริษทัฯ คาดหวัง 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในป ี2556-2557 เทา่กับ 11.08% และ 9.91% ตามลําดับ โดยบรษิัทฯ 
มีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ)่ เท่ากับ 174.45 ล้านบาท และ 178.85 ล้านบาท ตามลําดับ  

สําหรับงวดป ี2558 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้ 1.92% ลดลงจากปีก่อนหน้า 7.99% โดยมีส่วนของผู้
ถือหุน้ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ)่ เท่ากับ 173.74 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเม่ือเทียบกับป ี2557 

เนื่องจากกําไรสทุธิที่ลดลงจํานวน 14.33 ล้านบาท หรือลดลง 80.87%   

ฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556–2558 บรษิัทฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 222.44 ล้านบาท  233.68 ล้านบาท และ 
217.93 ล้านบาท ตามลําดับ สินทรพัย์รวมในป ี2558 ลดลงจากปีก่อนหน้า 15.75 ล้านบาท หรือลดลง 6.74% ประกอบไปด้วย เงินสดและ
รายการเทยีบเท่า 20.21 ล้านบาท ลกูหนี้การค้า 4.62 ล้านบาท เปน็ต้น 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556–2558 บรษิัทฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเท่ากับ 29.31 ล้านบาท  

36.04 ล้านบาท และ 15.83 ลา้นบาท ตามลําดบั เงินสดส่วนใหญ่จะเปน็รายการเงินสดยอ่ยและเงินสาํรองจ่ายในแตล่ะโครงการจํานวน 

5,000-25,000 บาทต่อโครงการ สว่นที่เหลือจะเป็นเงนิฝากธนาคาร ทั้งในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝาก
ประจํา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเท่ากับ 15.83 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนหน้า จํานวน 20.21 ล้านบาท หรือลดลง 56.08% เนื่องจากกระแสเงินสดทีไ่ด้รบัจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารการจัดเก็บ
ลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่รายได้ของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงการจ่ายชําระหนี้เป็นไปตามกําหนด ส่งผลให้ภาระหนี้ของบริษัทฯ 
ลดลงจากปีก่อน เช่นกัน 

 ลูกหนี้การค้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 23.04 25.20 25.99 

อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 30.40 13.86 7.75 

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 1.41 0.62 1.24 

อายุระหว่าง 181 - 365 วัน 0.65 0.00 0.00 

เกินกว่า 365 วัน 1.10 2.17 1.10 

รวม 56.60 41.85 36.08 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (1.18) (2.32) (1.18) 

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 55.42 39.53 34.90 
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ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เกิดจากบริษัทฯ มีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 วัน นับจากวนัส่งใบแจ้งหนี ้แตอ่ย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ มีขั้นตอนการดําเนินการที่มีกําหนดเวลาแน่นอนในแตล่ะเดือน เช่น กําหนดวันวางบลิ 

กําหนดวันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกําหนด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556–2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธ ิเทา่กับ 55.42 ล้านบาท และ 39.53 

ล้านบาท ตามลําดบั ในป ี2558 บริษทัฯ มีลูกหนี้การค้าจํานวน 34.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 4.63 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการ
เรียกเก็บเงินได้เร็วข้ึน รวมถึงการเร่งรัดติดตามหนี้ที่คาดว่าจะสูญ ในป ี2557 สามารถติดตามกลับมาชําระหนี้ได้ครบทั้งจํานวน ประกอบกับ
ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มียอดลดลงจากปีก่อน ด้วยสาเหตุจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย โครงการหลายโครงการได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการขนาดใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้น 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีนโยบายในการบันทึกค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดวา่จะเก็บเงินไม่ได ้หรือ
พิจารณาจากอายหุนี้ที่ค้างชําระเกิน 365 วัน บริษัทฯ จะพิจารณาค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบรษิทัย่อย มีลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 365 วนัจํานวนที่ลดลง 1.14 ล้านบาท เกิด
จากลูกหนี้การค้า 3 ราย ที่ไดบ้ันทึกค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญไว้ในป ี2557 บริษัทฯ และบริษทัย่อย ได้ติดตามและไดรั้บการชาํระคืนจากลูกหนี้
การค้าทัง้ 3 รายดงักล่าว  

ทั้งนี้ สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558 ตามตารางขา้งต้น 

  เงินประกันผลงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556–2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเงินประกันผลงานจํานวน 14.42 ล้านบาท และ 15.30 

ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการกําหนดให้ต้องมกีารกันเงินประกันผลงานไวส้่วนหนึ่ง แต่จะมีเฉพาะ
บางโครงการที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูง และงานราชการ เช่น โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล โครงการรถไฟฟ้าใตด้ินสายสีน้ํา
เงินของ ร.ฟ.ม เป็นต้น เจ้าของโครงการจะหักจากรายได้ทีบ่ริษทัฯ เรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5-10 % ของมูลค่า
งานตามสัญญา ระยะเวลารับประกันผลงานเฉลี่ย 1 ป ีนับจากส่งมอบงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มเีงินประกันผลงานเท่ากับ 18.36 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
เนื่องจากในป ี2558 บริษัทฯ มีรายได้ให้บริการกับกลุม่ลูกค้าที่ต้องหักเงินประกันผลงานจากยอดรายได้ทีบ่รษิัทฯ เรยีกเก็บ  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556–2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ-์สุทธ ิเทา่กบั 9.92 ล้านบาท 

และ 9.29 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งประกอบด้วย ทีด่ินที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารสํานักงานใหญ่และส่วนปรับปรงุอาคาร เครื่องใช ้

เครื่องตกแต่งสํานกังาน อุปกรณ ์และยานพาหนะ เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธ ิเทา่กับ 9.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ ไดล้งทุนเพิ่มในส่วนการปรับปรุงขยายพืน้ที่สาํนักงานเพ่ือรองรบัพนักงานบางส่วนตามแผนการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ การลงทุนในหมวดอุปกรณ์สาํนักงาน อุปกรณง์านผลิต และการตัดค่าเสื่อมราคาสนิทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเป็นปกต ิเป็นผลให้ที่ดนิ 

อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ เพิ่มขึ้นจํานวนเล็กน้อย 

  เงินฝากประจําที่มีภาระคํ้าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556–2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเงินประจําที่มีภาระค้ําประกันเทา่กับ 12.60 ล้านบาท และ 
12.76 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มเีงินฝากประจาํที่มภีาระค้ําประกันเทา่กับ 12.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงนิ 
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แหล่งที่มาของเงินทุน 

 หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556–2558 บรษิัทฯ และบริษทัย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 44.37 ล้านบาท  54.04 ล้านบาท และ 
44.88 ล้านบาท ตามลําดับ หนีส้ินรวมในปี 2558 ลดลงจากเจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สินผลประโยชนพ์นักงาน ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไม่ได้มีภาระหนี้สินกับสถาบนัการเงินใด ในส่วนของหนี้สิน มีรายละเอียดของรายการสําคัญดังนี้ 

o เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556-2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 21.46 ล้านบาท และ 29.75 

ล้านบาท ตามลําดบั บริษทัฯ มีเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการแบบเหมารวม ส่วนงานอ่ืน
ที่บริษทัฯ จําเป็นตอ้งจัดจ้างบุคลากร หรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรมาร่วมงานกับบริษทัฯ ในการบริหารโครงการดังกล่าว 
สําหรับ เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายตา่งๆ และเงินรับล่วงหน้า เป็นตน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 21.54 ล้านบาท ประกอบด้วย
เจ้าหนี้การค้าจํานวน 2.21 ล้านบาท และเจ้าหนี้การคา้อ่ืนจํานวน 19.33 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย คา่ใชจ้่ายค้างจ่ายจํานวน 4.89 ล้าน
บาท เงินรับล่วงหน้าจํานวน 10.71 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจํานวน 3.73 ล้านบาท 

o  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556–2558 บรษิัทฯ และบริษทัย่อย มีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 

22.26 ล้านบาท และ 24.11 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2558 บรษิัทฯ มีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 23.28 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนหน้า 0.82 ล้านบาท หรือลดลง 3.40% โดยรายการที่ลดลงจํานวน 2.34 ล้านบาท เป็นการกลับรายการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงานที่ประมาณการไว้สูงไป และเพิ่มขึ้นจํานวน 3.19 ล้านบาท และบางส่วนลดลงจากการจ่ายชดเชยและการเกษียณอายุของพนักงาน 

ในป ี2558 บรษิทัฯ ได้มีการจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ได้เกษียณอายุ จาํนวน 1.09 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี2556–2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 178.03 ล้านบาท  179.73 ล้านบาท และ 173.74 

ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป ี2558 

 โครงสร้างเงินทุน 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (D/E Ratio) ณ สิ้นป ี2556–2558 เท่ากับ 0.25 เท่า  0.30 เทา่ และ 
0.26 เท่า ตามลําดับ (คํานวณจากยอดหนี้สินรวม หารด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ ่ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน) อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในป ี2556 และ 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหนี้
การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

สําหรับสาเหตุหลกัที่ทําให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในป ี2558 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก บริษทัฯ และบริษทัย่อย มี
หนี้สินรวมลดลง โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น คา่ใช้จ่ายค้างจา่ย และประมาณการหนี้สินผลประโยชนพ์นักงาน 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 14. คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ หน้า 15 

สภาพคล่อง 

 หน่วย 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ล้านบาท 29.31 36.04 15.83

สินทรัพย์หมุนเวยีน ล้านบาท 158.35 165.67 144.02

หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 21.93 29.87 21.60

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(สินทรัพย์หมุนเวยีน / หนี้สินหมุนเวียน) 

เท่า 7.23 5.55 6.67

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ล้านบาท 23.48 37.57 (9.93)

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นป ี2558 เท่ากับ 6.67 เทา่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนน้อยกว่า
สินทรัพย์หมุนเวยีน โดยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลงจํานวน 21.65 ล้านบาท หรือลดลง 13.07% ส่วนหนีส้ินหมุนเวียนลดลงจํานวน 8.27 ล้าน
บาท หรือลดลง 27.69% 

สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในป ี2558 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตดิลบ 

9.92 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากความไม่ต่อเนื่องในรายได้ของบรษิัทฯ และบรษิัทฯ ดําเนินการจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ การจ่ายชําระ
หนี้เป็นไปตามกําหนด 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนทีมี่นัยสําคัญในป ี2558 มีเพียงการลงทุนซื้อเครื่องใชส้าํนักงาน อุปกรณง์าน
ผลิต และการลงทนุปรับปรุงอาคารสํานักงานเพียงเลก็น้อย 

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล  

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 23 กุมภาพันธ ์2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 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 
 

    

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า i 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  

 ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการ 

บริหาร 

70 – ปรญิญาเอก ดุษฎบีณัฑิตกิตติมาศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

– ปริญญาโท Master of Engineering 

Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
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 

13.10 บิดาของ 
นายพงศธ์ร ธาราไชย  

นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2554 - 2557 

 

2552 - 2556 

 

2533 - ปัจจุบัน 

 

– ประธานกรรมการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

– ประธานกรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– อุปนายก  

สภาวิศวกร 
– กรรมการ 
สภาวิศวกร  

– ประธานกรรมการ 
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– หน่วยงานกํากับดูแลผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

– หน่วยงานกํากับดูแลผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 

วิศวกรรม 

2. นายสัมพันธ ์หงษ์จินตกุล 

 กรรมการ 
 รองประธานกรรมการ 

บริหาร 

71 – ปริญญาโท Master of Civil Engineering 

University of Louisville, USA 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 91/2011 

9.00 ไม่มี 2530 - 2558 

 

2555 – 2558 

 

2530 - 2556 

 

2533 - 2558 

 

– กรรมการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– รองประธานกรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการผูจ้ัดการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– รองประธานกรรมการ 
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 

วิศวกรรม 

 

 

       



 

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า ii 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

3. นายธัช ธงภักดิ์ 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการผูจ้ัดการ 

52 – ปริญญาโท Engineering Administration 

George Washington University, USA 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP) 

100/2013 

– Successful Formulation and Execution of 

strategy (SFE) 24/2015  

– Enhancing Thailand Competitiveness 

(2015) 

1.42 ไม่มี 2558 – ปัจจุบัน 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2555 - 2556 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2531 - 2555 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

– กรรมการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการผู้จัดการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 

วิศวกรรม 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ออกแบบ ให้คําปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย 

 กรรมการ 
 ประธานกรรมการ 

ธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 กรรมการบริหาร 
 รองกรรมการผูจ้ัดการ 

40 – ปริญญาเอก Doctor of Engineering,  

Kyoto University, Japan 

– ปริญญาโท Master of Science 

Engineering, University of Illinois at 

Urbana -Champaign, USA 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์(เกียรตินิยม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 91/2011 

– TLCA Executive Development Program 

รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1 
 

13.61 บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2557 - ปัจจุบัน 

 

 

2557 - ปัจจุบัน 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

– ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ  
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการผูจ้ัดการ 
บรษิัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จํากัด 

– ประธานกรรมการบริหาร 
บรษิัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จํากัด 

– กรรมการ  
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

– ให้คาํปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง
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ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) 

 กรรมการ 
 ประธานกรรมการ 

ธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 กรรมการบริหาร 
 รองกรรมการผูจ้ัดการ 

 – หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต 

(Future Entrepreneurs Forum : FEF)  

รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย ์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 “การจัดทํารายงานความรับผดิ 

ชอบตอ่สังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “การบรหิารความรับผดิชอบตอ่
สังคมเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “นักลงทุนผูคุ้ณวฒุ ิ2557”  

Thai Investors Academy 

– โครงการ Corporate Sustainability 

Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) 

  2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 - ปัจจุบัน 

 

2546 - ปัจจุบัน 

 

2546 - 2554 

 

2538 – 2554 

 

– ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จํากัด 

– กรรมการ 
บริษัท พงศ์ธีรธร จํากัด 

– ผูจ้ัดการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด 

– กรรมการ 
บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จํากัด 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ฝึกอบรม 

 

– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ออกแบบ ให้คําปรึกษา 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า iv 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

5. นายธีรธร ธาราไชย 

 กรรมการบริหาร 
 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ

ฝ่ายการเงินและธุรการ 

39 – 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 สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 
101/2008 

– Director Accreditation Program (DAP) รุน่
ที่ 68/2008 

– TLCA Executive Development Program 

รุ่นที่ 4 (EDP4) 

12.52 บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2558 - 2559 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 – ปัจจุบัน 

 

2551 – ปัจจุบัน 

 

2548 – 2556 

 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการฝา่ยการเงินและธุรการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บรษิัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จํากัด 

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท บวิเดอสมารท์ จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการ 
บรษิัท พร็อพเพอรต์ี้เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) 

 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ฝึกอบรม 

 

– ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง 
 

– พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

 

 

6. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกจิ 

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

70 – ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ศิริราช-พยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

– การบริหารจัดการ 
สถาบันพัฒนาข้าราชการตํารวจ 

– Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
94/2012 

 

ไม่มี ไม่มี 2557 - ปัจจุบัน 

 

2557 - ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2551- ปัจจุบัน 

 

– กรรมการที่ปรึกษา, กรรมการกลาง 
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากัด (มหาชน) 

– ประธานมูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ 

โรงพยาบาลตํารวจ 

– กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บรษิัท โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากัด (มหาชน)

– โรงพยาบาล 

 

– โรงพยาบาล 

 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– โรงพยาบาล 
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ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

7. นางวิภาว ีบุณยประสิทธิ์ 
(ชื่อเดมิ: นางสาววิภาว ีทองไท) 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 กรรมการธรรมภิบาล
และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

63 – ปริญญาตรี สาขาการบัญช ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ 
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 

– กรรมการธรรมภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

– ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

– Partner 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ จํากัด 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– สํานักงานตรวจสอบบัญช ี

8. นายคเชนทร ์เบญจกุล 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

39 – ปริญญาโท ศิลปศาสตร ์
สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 56/2006 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2552 - ปัจจุบัน 

 

2551 - ปัจจุบัน 

 

2548 - ปัจจุบัน 

– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

– กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

– ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย ์

บริษัท เพลินพัฒน ์จํากัด 

– กรรมการอิสระ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ 
 

– สถานศึกษา 
 

– ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ 

9. นายสมชาย วงศส์ว่างรัศม ี

 กรรมการบริหาร 
 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ

ฝ่ายโครงการ 

61 – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

ไม่มี ไม่มี 2555 - 2558 

 

2555 - 2558 

 

2531 - 2558 

 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า vi 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

10. นายนพรัตน ์นรนิทร ์
 กรรมการบริหาร 
 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

47 – ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  

(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

0.02 ไม่มี 2555 - 2558 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 - ปัจจุบัน 

 

2533 - 2555 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการฝา่ยพัฒนาธุรกิจ 

บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูจ้ัดการโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

11. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก 

 กรรมการบริหาร 
 ผูอ้ํานวยการโครงการ 

50 – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
University of Northern Philippines, 

The Philippines  

0.02 ไม่มี 2555 - 2558 

 

2535- ปัจจุบัน 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง

12. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ 

 กรรมการบริหาร 
 ผูอ้ํานวยการโครงการ 
 เลขานุการบริษัทฯ 

55 – ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขา 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

– หลักสูตร Company Secretary Program 

Class 42/2554  

– หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการจัดทํารายงานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 

– วิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน
โดยสถาบันไทยพัฒน ์(2014) 

– IOD Training Courses Anti – Corruption : The 

Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014

1.40 ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2533 - ปัจจุบัน 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– เลขานุการบรษิัทฯ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 



 

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า vii 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

13. นางวรภรณ์ ชาวนา 
(ชื่อเดิม: นางสาววรภรณ์ พุก
ภิญโญ) 

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการธรรมภิบาล
และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัช ี

 เลขานุการกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

47 – ปริญญาตรี สาขาการบัญช ี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
– หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ทางการสอบบัญช ีคณะพาณิชย์และ 
การบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

0.02 ไม่มี 2558 - 2559 

 

2557-ปัจจุบัน 

 

2556 -ปัจจุบัน 

 

2556 -ปัจจุบัน 

 

2554 -ปัจจุบัน 

 

2535-2554 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการธรรมภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– เลขานุการกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการฝา่ยบัญชี 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– Partner 

บรษิัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นเนลจํากัด 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– สํานักงานตรวจสอบบัญช ี

 



 

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า viii 

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร บริษัทฯ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

PPSD PIC SWAN PPQ BUILK 
นายประสงค์ ธาราไชย X, XX, /// /  

นายธัช    ธงภักดิ ์ /, //, /// /  /X

นายพงศ์ธร   ธาราไชย /, //, /// X, / /

นายธีรธร  ธาราไชย /, //, /// /  /

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

นางวิภาวี   บุณยประสิทธิ ์ /, XXX  

นายคเชนทร์ เบญจกุล /, XXX  

นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี //, ///  

นายนพรัตน์ นรินทร ์ //, ///  

นายวันชัย เรืองทรัพย์อเนก //  

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ //  

นายธานนิทร์  ศรีเบญจรัตน ์ /  /

ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ /, ///  

นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกียรต ิ / 

นางวรภรณ์ ชาวนา //, ///  

นางวณิชธนันท ์ วิจักขณ์สังสิทธิ ์ //, ///  

หมายเหตุ  
ตําแหน่ง : X = ประธานกรรมการ      XX = ประธานกรรมการบริหาร      XXX = กรรมการตรวจสอบ      / = กรรมการ      // = กรรมการบริหาร       /// = ผู้บริหาร      /X = ผูจ้ัดการกิจการร่วมค้า 
ชื่อย่อบริษัทฯ : PPSD  หมายถึง บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

PIC หมายถึง บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท ์จํากัด 

SWAN หมายถึง บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด 

PPQ หมายถึง กิจการร่วมค้า พีพีคิว 
BUILK หมายถึง บริษัท บิลค์ เอเชีย จํากัด 



 

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า ix 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  

 ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการ 

บริหาร 

70 – ปรญิญาเอก ดุษฎบีณัฑิตกิตติมาศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

– ปริญญาโท Master of Engineering 

Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
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 บิดาของ 
นายพงศธ์ร ธาราไชย  

นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2554 - ปัจจุบัน 

 

2552 - 2556 

 

2533 - ปัจจุบัน 

 

– ประธานกรรมการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– อุปนายก  

สภาวิศวกร 
– กรรมการ 
สภาวิศวกร  

– ประธานกรรมการ 
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– หน่วยงานกํากับดูแล 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

– หน่วยงานกํากับดูแล 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 

วิศวกรรม 

2. นายธัช ธงภักดิ์ 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการผูจ้ัดการ 

52 – ปริญญาโท Engineering Administration 

George Washington University, USA 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP) 

100/2013 

 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบัน 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2555 - 2556 

 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

– กรรมการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการผูจ้ัดการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 

วิศวกรรม 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 



 

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า x 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2. นายธัช ธงภักดิ์  (ตอ่) 

 

 – Successful Formulation and Execution of 

strategy (SFE) 24/2015  

– Enhancing Thailand Competitiveness 

(2015) 

  2555 - ปัจจุบัน 

 

2531 – 2555 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ออกแบบ ให้คําปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

3. นายธีรธร ธาราไชย 

 กรรมการ 
 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ

ฝ่ายการเงินและธุรการ 

39 – 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 สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 
101/2008 

– Director Accreditation Program (DAP) รุน่
ที่ 68/2008 

– TLCA Executive Development Program 

รุ่นที่ 4 (EDP4) 

ไม่มี บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2558 - 2559 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 – ปัจจุบัน 

 

2551 – ปัจจุบัน 

 

2548 – 2556 

 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการฝา่ยการเงินและธุรการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บรษิัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จํากัด 

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท บวิเดอสมารท์ จํากัด (มหาชน) 

– ผูอ้ํานวยการ 
บรษิัท พร็อพเพอรต์ี้เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) 

 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ฝึกอบรม 

 

– ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง 
 

– พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xi 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

4. นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน ์

 กรรมการ 
55 – ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
– ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
สาขาเทคโนโลยีอาคาร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่มี ไม่มี 2533 – ปัจจุบัน 

 

2533 – ปัจจุบัน 

 

– ผูอ้ํานวยการโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส ดีไซนจํากัด 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 

วิศวกรรม 

5. ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ ์

 กรรมการ 
 กรรมการผูจ้ัดการ 

40 – ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา 
มหาวิทยาลัย University of Tokyo  

ประเทศญี่ปุน่ 

– ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา 
มหาวิทยาลัย University of Tokyo  

ประเทศญี่ปุน่ 

– ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) 

ไม่มี ไม่มี 2557 - ปัจจุบัน 

 

2557 - ปัจจุบัน 

 

2555 – 2556 

 

2555 – 2556 

 

2550 – ปัจจุบัน 

 

 

2548 – 2550 

 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

– กรรมการผูจ้ัดการ 
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ 
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด 

– ผูอ้ํานวยการฝา่ยงานออกแบบ 

บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– อาจารยป์ระจําสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

– รองผูจ้ัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 

วิศวกรรม 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 

วิศวกรรม 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 

วิศวกรรม 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xii 

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จํากัด 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย 

 ประธานกรรมการ 
 

40 – ปริญญาเอก Doctor of Engineering,  

Kyoto University, Japan 

– ปริญญาโท Master of Science 

Engineering, University of Illinois at 

Urbana -Champaign, USA 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์(เกียรตินิยม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 91/2011 

– TLCA Executive Development Program 

รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum 

(FEF) รุ่นที่ 1 
– หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต 

(Future Entrepreneurs Forum : FEF)  

รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 

“200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”  

Thai Institute of Directors 

 

5.00 บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2557 - ปัจจุบัน 

 

 

2557 - ปัจจุบัน 

 

2556 - ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2555 - ปัจจุบัน 

 

2553 - ปัจจุบัน 

 

2546 - ปัจจุบัน 

 

2546 - 2554 

 

– ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ  
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการผูจ้ัดการ 
บรษิัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จํากัด 

– ประธานกรรมการบริหาร 
บรษิัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จํากัด 

– กรรมการ  
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จํากัด 

– กรรมการ 
บริษัท พงศ์ธีรธร จํากัด 

– ผูจ้ัดการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

– ฝึกอบรม 

 

– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xiii 

ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ป ีย้อนหลัง

ช่วงเวลา 
ตําแหน่งล่าสุด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) 

 ประธานกรรมการ 
 

 – หลักสูตร Anti-Corruption For Executive 

Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai Institute 

of Directors 

– หลักสูตร “การจัดทํารายงานความรับผดิ 

ชอบตอ่สังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “การบรหิารความรับผดิชอบตอ่
สังคมเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “นักลงทุนผูคุ้ณวุฒ ิ2557”  

Thai Investors Academy 

– โครงการ Corporate Sustainability 

Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) 

  2538 – 2554 

 

– กรรมการ 
บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จํากัด 

– ออกแบบ ให้คาํปรึกษา 
 

2. นายเอกกมล เลศิชุณหะเกยีรต ิ

 รองประธานกรรมการ 
 

47 – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

5.00 ไม่มี 2556 – ปัจจุบัน 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 

– รองประธานกรรมการ 
บรษิัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จํากัด 

– ผูอ้ํานวยการโครงการ 
บรษิัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

– ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

– ให้คําปรึกษาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หน้า xiv 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทํางานที่สําคัญ 

นางสาวรัชนีพร ทองสันสระ หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท ควอนตัม้ พอยท ์คอนซัลติ้ง จํากัด 

47 ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2554 - ปัจจุบัน หัวหน้าผู้หน้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

บริษัท ควอนตัม้ พอยท ์คอนซัลติ้ง จํากัด 

2552 - 2554 หัวหน้าผู้หน้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชชิ้ง จํากัด 

 

 

 

 

 

  



 

บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน  หน้า xv 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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