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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นผู้น ำทำงนวัตกรรม และกำรบริกำร ในธุรกิจที่ปรึกษำทำงวิศวกรรม และกำรลงทุน ครบวงจรส ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรั พย์ กำรก่อสร้ำง  
และกำรพัฒนำเมือง” 
 

พันธกิจ (Mission)  

1. ส่งมอบผลงำนด้ำนกำรบริกำรที่มีคุณภำพสูง เพื่อให้เกิดคุณค่ำ ควำมพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด เหนือควำมคำดหวังของลูกค้ำ  
2. พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนด้วยนวัตกรรม พร้อมกับพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
3. รักษำอัตรำกำรท ำก ำไรที่ดีและรำยได้ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงจรรยำบรรณของวิชำชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ำ ยที่

เกี่ยวข้อง 
4. มุ่งแสวงหำช่องทำงกำรลงทุน และโอกำสทำงธุรกิจ 
5. มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเป็นธรรม 
 

ค่านิยม (Value)  

P Professionalism 
P Positive attitude 
S Service mind 
G Good Governance 
R Reliability 
O Ownership 
U Unity 
P Persistence  
 

กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)  

1. สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ล  ำหน้ำ เพิ่มกำรสร้ำงรำยได้และอัตรำกำรท ำก ำไร ด้วยบริกำรที่สร้ำงจำกกำรใช้นวัตกรรม 

2. สร้ำงควำมชัดเจนในกำรท ำกลยุทธ์กำรตลำดและกำรเสริมภำพลักษณ์ของสินค้ำและบริกำร (แบรนด์) สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงแบรนด์ ไปยังลูกค้ำ
ใหม่ และสร้ำงกำรรับรู้ถึงทักษะควำมสำมำรถตลอดจนข้อเสนอด้ำนกำรบริกำรใหม่ ๆ ของกลุ่มบริษัท 

3. สร้ำงโอกำสกำรขยำยธรุกิจด้วยกำรแสวงหำพันธมิตรที่ท ำให้บริษัท สำมำรถขยำยขอบเขตของกำรบริกำรที่ปรึกษำทำงด้ำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
กำรก่อสร้ำง และกำรพัฒนำเมือง ให้กว้ำงขวำง มีควำมเป็นสำกล และมีเทคโนโลยี 

4. สร้ำงควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้จัดหำแหล่งเงินทุนเพื่อกำรลงทุน  
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เป้าหมายระยะยาว  

1. มีธุรกิจที่หลำกหลำย สรำ้งรำยได้ที่มั่นคงและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  
2. เป็นแบรนด์ของคนไทย ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  
 

หมายเหต ุ ข้อมูลนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

 

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ (ปัจจุบัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ โครงสร้างบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ฝ่ำยบั ชีและกำรเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ส ำนักบริหำรควำมเสี่ยง 

ส ำนักตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักก ำกับกำรป ิบัติงำน 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรพัฒนำ 
ระบบกำรท ำงำน 

กรรมกำรผู้จัดกำร PPS 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ฝ่ำยโครงกำร 

ฝ่ำยบริหำรโครงกำร ฝ่ำยส ำนักบริหำร

โครงกำร (PMO) 

ฝ่ำยส ำรวจปริมำณงำน

และรำคำ (QS) 

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 

ฝ่ำยบั ชี 

ฝ่ำยกำรเงิน 

ฝ่ำยบุคคลและ 
พัฒนำองค์กร 

ฝ่ำยจัดซื อ 

ฝ่ำยเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ฝ่ำยธุรกำร 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

ลักษ ะการประกอบธรุกิจ  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) หรือ (PPS) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษำที่ให้บริกำรทำงด้ำนบริหำรและควบคุมโครงกำรก่อสร้ำงงำน
แขนงต่ำง ๆ ได้แก่ งำนก่อสร้ำงอำคำร งำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพื นฐำนต่ำงๆงำนโยธำ งำนโครงสร้ำง งำนสถำปัตยกรรม งำนระบบต่ำงๆ ( ระบบ
ไฟฟ้ำและสื่อสำร , ระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ , ระบบสุขำภิบำลและป้องกันอัคคีภัย ) งำนภูมิสถำปัตย์ งำนตกแต่งภำยใน รวมถึงโครงกำร
ก่อสร้ำงที่ต้องอำศัยควำมช ำนำ เฉพำะด้ำน มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทั งที่เป็นโครงกำรก่อสร้ำงของภำครัฐและภำคเอกชน ก่อตั งขึ นตั งแต่ปี 2530 โดย 
นำยประสงค์ ธำรำไชย และนำยสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล โดยเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษำรำยแรก ที่ได้รับใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9002 จำกสมำคม
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ร่วมกับสถำบัน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จำกประเทศอังกฤษ 
ตั งแต่เดือนมีนำคม พ.ศ. 2542 และได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบคุณภำพเร่ือยมำจนได้ใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001 : 2000 จำก BVQI (Bureau 
Veritas Quality International) ตั งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2548 และได้ใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO : 9001 : 2015 จำก BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION HOLDING SAS - UK BRACH เมื่อเดือนพฤษภำคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงบริษัทฯได้น ำระบบมำตรฐำนคุณภำพมำใช้กับทุกโครงกำรที่
บริษัทฯเป็นผู้บริหำรงำนก่อสร้ำงและควบคุมงำนก่อสร้ำง และได้มีกำรตรวจติดตำมภำยใน (Internal Audit)  จำกพนักงำนของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรอบรม 
และมีกำรตรวจติดตำมจำก BUREAU VERITAS ทุกๆ 6 เดือน และด้วยประสบกำรณ์มำกกว่ำ 30  ปี ในด้ำนกำรบริหำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง บริษัทฯ  
มีผลงำนกว่ำ 350 โครงกำร  ซ่ึงประกอบด้วยงำนภำครัฐ และเอกชน อำทิเช่น 

งานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
• โครงกำรทำงด่วนขั นที่ 2 • โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน  ำเงิน ส่วนต่อขยำย 
• โครงกำรวำงท่อจ่ำยน  ำของกำรประปำนครหลวง • โครงกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
• โครงกำรโรงพยำบำลสิรินธร กรุงเทพมหำนคร • โครงกำรศำลฎีกำ 
• โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร (MRTA) • โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตยำสูบแห่งใหม่ 
• โครงกำรสนำมบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 และ 2 • โครงกำรวัดทิพย ์
• โครงกำรอำคำรกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย   
• โครงกำรส ำนักงำนให ่แห่งใหม ่ธนำคำรแห่งประเทศไทย   
• โครงกำรทำงพิเศษสำยศรีรัช – วงแหวนรอบนอก   

งานภาคเอกชน 
• โครงกำรโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอรำวณั • โครงกำร Centara Grand Hotel 
• โครงกำรใบหยก ทำวเวอร์ 2 • โครงกำรไทยรัฐ TV 
• โครงกำรส ำนักงำนให ่ ของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) • โครงกำร The Paseo Town 
• โครงกำรศูนย์สำรสนเทศของธนำคำรกรงุไทย จ ำกัด (มหำชน) • โครงกำร I Condo 
• โครงกำรศูนย์สำรสนเทศของธนำคำรกรงุเทพ จ ำกัด (มหำชน) • โครงกำร RHYTHM Condominium 
• โครงกำรธนำซิตี  • โครงกำร Central Festival Chiangmai 
• โครงกำร Jewelry Trade Center • โครงกำร TESCO Lotus สำขำต่ำง ๆ 
• โครงกำรเกษรพลำซ่ำ • โครงกำร Central Plaza Changwattana 
• โครงกำร World Trade Center • โครงกำร Central Westgate 
• โครงกำร Central World • โครงกำร Central Embassy 
• โครงกำร U place • โครงกำร G Tower 
• โครงกำร ICONSIAM C1, C2 • โครงกำร หลังสวนพำร์คววิ 
• โครงกำรแมคโคร สำขำต่ำงๆ • โครงกำร Amway New Head Office 
• โครงกำรศูนย์กำรค้ำธั  ำพำร์ค • โครงกำร Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach Resort 
• โครงกำรโตโยต้ำ สุขำภิบำล 3 • โครงกำร Banyan Tree Resort & Spa เกำะสมุย  
• โครงกำร MEGA BANGNA • โครงกำร The Renaissance Hotel ภูเก็ต 
• โครงกำรศูนย์กระจำยสินค้ำ TESCO Lotus • โครงกำร The Street Ratchada 
 สำขำล ำลูกกำ, ขอนแก่น, สุรำษฎร์ธำน ี • โครงกำร NEO FACTORY คลอง 13 จ.ปทุมธำน ี
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• โครงกำร The Park Chidlom Condominium • โครงกำร HOMEPRO สำขำพระรำม 3, สำขำพระรำม 9 
• โครงกำร Central Plaza Rama 9 • โครงกำร หลังสวนวิลเลจ 
• โครงกำร Terminal 21 • โครงกำรเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จ.มหำสำรคำม 
• โครงกำร THE MALL 2 รำมค ำแหง • โครงกำรพัฒนำพื นที่บริเวณ Block H เขตพำณิชย์สยำมสแควร ์
• โครงกำรศูนย์ป ิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต 3 (INET IDC 3) จ.สระบุร ี • โครงกำร Emsphere 

งานต่างประเทศ  
• โครงกำร Hongsa Power Plant (Laos, PDR) 
• โครงกำร Vientiane Hospital (Laos, PDR) 
• โครงกำร Central Plaza I-City (Malaysia) 
 
ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหำชน และได้ระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับโอกำส

ในกำรเติบโตในอนำคต และเป็นกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน หลังกำรระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) มีพัฒนำกำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่องทั งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทุนของตน  เป็นไปตำมแผนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบริษัทฯ มิให้จ ำกัด
อยู่เพียงกำรให้บริกำรเป็นวิศวกรที่ปรึกษำและบริหำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำงเท่ำนั น ปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆมำกขึ น ผ่ำนบริษัทย่อย
และบริษัทในเครือต่ำงๆ ประกอบด้วย 

           บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ำกัด : ให้บริกำรงำนออกแบบงำนโครงสร้ำง และสถำปัตยกรรม งำนระบบประกอบกำร งำนส ำรวจปริมำณงำน
และรำคำ (QUANTITY SURVEY)  งำน BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)  กำรบริกำรด้ำนเทคนิค (TECHNICAL SUPPORT) งำนบริหำร
และควบคุมงำนก่อสร้ำง 

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลำเรน (ประเทศไทย) จ ำกัด : ให้บริกำรงำนออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภำยใน โดยเป็นกำรร่วมทุน
กับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซ่ึงเป็นบริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรมที่เก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์    

บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ำกัด : ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในส่วนของกำรท ำ Media สื่อโฆษณำบริกำรถ่ำยท ำและตัดต่อวีดีโอ กำรถ่ำย
ภำพนิ่ง และอีเว้นท์ต่ำงๆ รวมถึงกำรประกอบธุรกิจด้ำนพลังงำน อำคำรอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ  

บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. : จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ ให้บริกำร Provision of Project Management And Engineering 
Consulting Services & Products.  

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ำกัด : ประกอบธุรกิจด้ำนพลังงำน อำคำรอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ กำรตรวจสอบและควบคุมอำคำรให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ ำกัด : ประกอบธุรกิจ ICO PORTAL พัฒนำซอฟแวร์ส ำหรับกำรลงทุน 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2561 และเปา้หมายป ี2562  

ในช่วงปี 2561 เป็นปีที่ประเทศไทยมีควำมมั่นคงทำงกำรเมืองมำกกว่ำปีก่อน รัฐบำลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจด้วยกำรลงทุนในระบบสำธำรณูปโภค
พื นฐำน ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มำตรำกำรดังกล่ำวได้เริ่มส่งผลในภำคงำนก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำง เริ่ม
ขยำยตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยบริษัทฯ ก็ได้รับผลดีจำกนโยบำยดังกล่ำวด้วย บริษัทฯ มีโครงกำรที่ด ำเนินกำรในปี 2561 ดังนี   

งานโครงการก่อสร้างอาคาร 
• โครงกำรศำลฎีกำแห่งใหม ่  
• โครงกำร Thairath TV & Sound Studio 
• โครงกำรปรับปรุง Thairath อำคำร 9 และอำคำร 1 
• โครงกำร Makro ชะอ ำ 
 

• โครงกำร Tesco Lotus  
• โครงกำร Home Pro กัลปพฤกษ์ และจรั สนิทวงศ์ 
• โครงกำรเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหำสำรคำม 
• โครงกำร Central Marina 
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• โครงกำรปรับปรุง Food Destination Ground Floor 
Renovation Central Plaza Chaengwattana  

• โครงกำร Central Plaza West Gate และงำนอุโมงค์
ทำงลอด  

• โครงกำรอำคำรชุดพักอำศัย สขุุมวิท 36-38 (Rhythm) 
• โครงกำรอำคำรชุดพักอำศัย สขุุมวิท 42 (Rhythm) 
• โครงกำรไอคอนสยำม (คอนโดมิเนียม Magnolias 

Waterfront Residences C1 และ The Iconsiam 
Superlux Residences C2) 

• โครงกำร หลังสวนวิลเลจ LSV 
• โครงกำรบ้ำนหัวหิน 
• โครงกำรหลังสวนพำร์ควิว 
• โครงกำร Holiday Inn Express ซอยศูนย์วิจยั 
• โครงกำร Bangkok Midtown Hotel 
• โครงกำรพัฒนำโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์  

สภำกำชำดไทย 

• โครงกำร NEO Factory คลอง 13 จังหวัดปทุมธำน ี
• ศูนย์ป ิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต 3 (INET IDC3) 
• โครงกำร Lake Resort Phase I (Soil Cement 

Column Work) และ Lake Resort Phase II 
• โครงกำร Emsphere 
• โครงกำร Muniq Sukhumvit 23 
• โครงกำร Sky Plaza and renovation of  

Central Plaza LADPRAO 
• โครงกำร Installation Hoist for Chaengwattana 

Hall 
• โครงกำร โรงผลิต Sodium Silicate Plant  

อ้อมน้อย จังหวัดนครปฐม 
• โครงกำร เดอะมอลล์ 2 รำมค ำแหง 
• โครงกำร พัฒนำพื นที่บริเวณ Block H เขตพำณิชย์

สยำมสแควร์ ส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

งานโครงการก่อสร้างสาธาร ปูโภค 
• โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ ระยะที่สอง 
• โครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดินสำยสีน  ำเงิน (MRT Blue Line) 
• โครงกำรทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร 
• โครงกำรปรับปรุงทำงพิเศษศรีรัช ทำงด่วนรอบที่ 3 ระยะที ่ 5 

 
ผลประกอบกำรในภำพรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมียอดขำยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 รำยได้รวมของกลุ่มในปี 2561 มีมูลค่ำ 387.09 

ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 ที่มีรำยได้ 396.03 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวนเงิน 8.94 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 2.26 ในส่วนของก ำไรก็ส่งผลเช่นกัน  
ผลก ำไรรวมในปี 2561 มีมูลค่ำ 7.42 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 ที่มีผลก ำไร 55.17 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวนเงิน 47.75 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรลดลงอย่ำงมี
นัยส ำคั ที่ร้อยละ 86.55 ทั งนี เกิดจำกกำรที่บริษัทฯ ได้พิจำรณำขบวนกำรกำรรับรู้รำยได้ใหม่ จำกกำรได้รับหนังสือแจ้งจำกคู่สั  ำงำนให้บริกำรที่ปรึกษำ
ควบคุมงำนก่อสร้ำงโครงกำรหนึ่ง ที่คู่สั  ำขอใช้สิทธิหักค่ำจ้ำงจำกกำรที่บริษัทฯ ไม่ได้ป ิบัติงำนตำมสั  ำ บริษัทฯ ได้น ำปัจจัยเกี่ยวกับกำรขอใช้สิทธิใน
กำรหักค่ำจ้ำงดังกล่ำวและผลกระทบที่โครงกำรดังกล่ำวมีควำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำงที่ ส่งผลให้ระยะเวลำแล้วเสร็จของโครงกำรเกินกว่ำเวลำที่ก ำหนดใน
สั  ำ   บริษัทฯ จึงได้ประมำณกำรต้นทุนและรำยได้จำกกำรประเมินสถำนะงำนมำใช้ประกอบกำรรับรู้รำยได้ โดยใช้ประมำณกำรอย่ำงดีที่สุดที่สะท้อนถึง
กรณีดังกล่ำว ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรอยู่ระหว่ำงเจรจำกับคู่สั  ำและปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยถึงแนวทำงกำรโต้แย้งกับผู้ว่ำจ้ำงต่อไป นอกจำกนี บริษัทฯ ยังได้
ด ำเนินกำรรับรู้ผลขำดทุนโครงกำรอีกสองโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในช่วงปลำยงำนอีกด้วย 

สรุปในภำพรวมของสัดส่วนรำยได้ในปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรบริกำร 378.50 ล้ำนบำท แบ่งเป็นภำคเอกชน 277 ล้ำนบำท (คิดเป็น
ร้อยละ 73.18 ของรำยได้รวม) งำนในภำครัฐ 101.52 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 26.82 ของรำยได้รวม)  

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจำกก ำไรสุทธิลดลงจ ำนวน 47.75 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 86.55 

ณ ธันวำคม  2561 บริษัทฯ มีมูลค่ำงำนคงเหลือที่สำมำรถรับรู้รำยได้จำกโครงกำรต่ำงๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จ ำนวน 31 โครงกำร คิดเป็น
มูลค่ำงำนคงเหลือตำมสั  ำ 349.32 ล้ำนบำท   
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ทำงด้ำนกำรสร้ำงมำตรฐำนและควำมแตกต่ำงนั น บริษัทฯ ได้ทุ่มเททรัพยำกรในกำรสร้ำงนวัตกรรมและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ตลอด
กระบวนกำรท ำงำนของบริษัทฯ ซ่ึงมีรำยละเอียดดังต่อไปนี  

 
1. โปรแกรม Project Live, Site Walk 

บริษัทฯ ได้พัฒนำโปรแกรมชื่อ Project Live เพื่อใช้ในงำนบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โปรแกรม
ดังกล่ำวจะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบงำนก่อสร้ำง และออกเอกสำรต่ำงๆ ภำยในหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมำร์ทโฟน อย่ำงไรก็ดีในปี 2560 บริษัทฯ ได้พัฒนำโปรแกรมชื่อ Site Walk ขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถน ำโปรแกรมไปใช้
งำนได้ฟรี (Free Software) โปรแกรมดังกล่ำวมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนใกล้เคียงกับ Project Live 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนำโปรแกรม Site Walk Version 2 ที่จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนได้เพิ่มมำกขึ น สำมำรถมอบหมำย
งำน (Task) ระบุผู้รับผิดชอบ ติดตำมกำรท ำงำน แจ้งผลกำรพิจำรณำ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนต่ำงๆ สำมำรถระบุเวลำ และผู้รับผิดชอบได้ 

 
2. Document Control Software 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคั ในเร่ืองของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Information Management) ทั งข้อมูลภำยในองค์กร และข้อมูลในกำร
ด ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกบริษัทฯ เห็นว่ำ ข้อมูลคือ หัวใจหลักของธุรกิจ กำรวำงแผนกลยุทธ์ต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและส ำคั  ดังนั นกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพจึงมีส่วนที่จะส่งเสริมต่อกำรพัฒนำธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลที่ใช้ในกำรบริหำรโครงกำรซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็น
ข้อมูลในช่วงออกแบบ ช่วงประมูลงำน ช่วงก่อสร้ำง รวมไปถึงในช่วงหลังก่อสร้ำงหรือช่วงกำรใช้งำน ซ่ึงถือเป็นช่วงระยะเวลำที่นำนที่สุด ดังนั นข้อมูลหรือ
ระบบกำรบริหำรควบคุมเอกสำรหรือข้อมูลที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ถูกต้องและใช้งำนได้ จึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น จำกควำมส ำคั ของข้อมู ลตำมที่กล่ำว
ข้ำงต้นนี  บริษัทฯ จึงได้เริ่มมีกำรน ำโปรแกรมซอฟแวร์มำใช้งำนในด้ำนนี  โดยเริ่มจำกกำรจัดท ำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นฐำนข้อมูล (Database) ที่ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงโดยผ่ำนระบบคลำวน์เพื่อน ำมำใช้งำนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ในปี 2561 นี  บริษัทฯ น ำระบบ
บริหำรจัดกำรเอกสำรนี ไปใช้ในโครงกำรพัฒนำพื นที่ Block H สยำมสแควร์ ของส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, โครงกำรโฮมโปร 
สำขำจรั สนิทวงศ์ โดยน ำไปบริหำรจัดกำรและควบคุมเอกสำรภำยในหน่วยงำน เช่น Shop drawing ,RFI ,Asbuilt drawing และ Manual เป็นต้น 
รวมถึงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อพัฒนำต่อยอดธุรกิจไปทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำคำร (Facility Management) ต่อไป 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจและทดแทนพนักงำนที่เกษียณอำยุ  
โดยบริษัทฯ ได้ตั งเป้ำหมำยให้บุคลำกรของบริษัทฯ ได้รับกำรฝึกอบรมหรือพัฒนำศักยภำพในรูปแบบต่ำงๆ โดยเฉลี่ยที่ 40 ชั่วโมง/คน/ปี ซ่ึงในปี 2561 นี  
ฝ่ำยอบรมและพัฒนำบุคลำกรได้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  

นอกจำกนี  บริษัทฯ ยังคงด ำเนินกำรส่งเสริมบุคลำกรของบริษัทฯ (Succession Plan) ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพ ให้มีควำมก้ำวหน้ำ 
โดยเฉพำะบุคลำกรที่จะก้ำวขึ นมำสู่ต ำแหน่งผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) ซ่ึงกระบวนกำรนี จะเริ่มตั งแต่ ขั นตอนกำรสรรหำ กำรคัดเลือก กำร
พัฒนำ และกำรรักษำไว้  โดยบริษัทฯได้จัดท ำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนำ “ผู้จัดกำรโครงกำร” รุ่นใหม่ๆ ขึ นมำ เพื่อสนองตอบต่อกำรเติบโตของบริษัทฯ    
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หลักสูตรอบรมภายในองค์กร  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมส ำคั กับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรตลอดมำ  เนื่องจำกบริษัทฯ เห็นว่ำ
บุคลำกรที่มีศักยภำพสูง และทัศนคติที่ดีจะเป็นก ำลังที่ส ำคั ในกำรด ำเนินธุรกิจให้ประสบผลส ำเร็จ  บริษัทฯ จึงจัดให้มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทุก
ระดับเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ  มีศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ หรือ “ PPS Training Center” ซ่ึงเป็นองค์กรแม่ข่ำยกำรพัฒนำวิชำชีพวิศวกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
(Continuing Professional Development) ที่ได้กำรรับรองจำกสภำวิศวกร เป็นหน่วยงำนหลักของบริษัทฯ ในกำรพัฒนำบุคลำกร โดยในปี 2561  
บริษัทฯ ได้รับรำงวัล “องค์กรแม่ข่ำยกำรพัฒนำวิชำชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น” 2 ปีซ้อน ศูนย์ฝึกอบรม PPS Training Center ได้มีกำรพัฒนำพนักงำน
และอัพเดทข้อมูลหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรจัดอบรมให้กับบุคลำกรของบริษัทฯ และบุคคลภำยนอก คิดเป็นหน่วยพัฒนำ PDU (Professional 
Development Unit) จ ำนวน 1,765.5 หน่วย ซ่ึงหน่วยพฒันำ (PDU) นี  ผู้ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถน ำไปใช้เป็นประโยชน์ในกำรขอเล่ือนระดับขั นวิศวกรจำก
สภำวิศวกรได้  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้วำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ และแผนกำรพัฒนำเส้นทำงอำชีพ (Career Path 
Planning) เพื่อกำรพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีโปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกรในหลำยรูปแบบ เช่น กำรฝึกอบรมภำยใน ( In-
house Training) ซ่ึงจะใช้วิทยำกรจำกภำยในและภำยนอกมำบรรยำย  กำรอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก (Public Training) กำรฝึกอบรมเชิงป ิบัติกำร 
(On the Job Training) กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Leaning) กำรสอนงำน (Coaching) ซ่ึงได้แบ่งหลักสูตรกำรอบรมไว้ 5 ระดับ ตำม Career Path 
Planning  ดังต่อไปนี   
 
ระดับที่  1   “Basic Training (อำยุงำน 0-1ปี)” เน้นกำรอบรมให้กับพนักงำนใหม่ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ของวิศวกรหรือสถำปนิกใน

กำรบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง รวมถึง จริยธรรม จรรยำบรรณ ในกำรป ิบัติงำนวิชำชีพ  
ระดับที่  2   “Intermediate Training (อำยุงำน1-3ปี)” เน้นกำรอบรมให้พนักงำนระดับกลำง ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบและควบคุม

งำนก่อสร้ำง กำรประมำณรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง รวมถึงกำรตรวจสอบคุณภำพที่เป็นมำตรฐำน เช่น แนวทำงกำรเลื่อนขั นสำมั วิศวกร
โยธำ แนวทำงกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง IQA ระบบคุณภำพ ISO:2015 และ Onsite Training เป็นต้น  

ระดับที่ 3.  “Advance Training (อำยุงำน 4-6ปี)” เน้นกำรอบรมให้กับพนักงำนในระดับอำวุโสหรือผู้จัดกำรโครงกำร เพื่อก้ำวสู่ระดับบริหำรต่อไป 
เช่น กำรบริหำรสั  ำก่อสร้ำง FIDIC วำงแผนงำนก่อสร้ำงด้วย Microsoft Project กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และหลักสูตรผู้จัดกำร
โครงกำร เป็นต้น 

ระดับที่ 4  “Continuous Training (อำยุงำน 6 ปีขึ นไป)” เป็นกำรอบรมที่มีเนื อหำเชิง Soft Skill เพื่อเพิ่มทักษะในกำรท ำงำนที่แตกต่ำงออกไป 
รวมถึงเป็นตัวผลักดันให้กำรท ำงำนประสบควำมส ำเร็จและก้ำวหน้ำ เช่น Essential Innovation Skills, Powerful Communication, 
Leadership Skill กำรพัฒนำบุคลิกภำพ และควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  เป็นต้น  

ระดับที่ 5  “Special Training” เป็นกำรอบรมที่มีเนื อหำเฉพำะเจำะจงลงไป เพื่อเพิ่มทักษะและควำมช ำนำ ในกำรท ำงำนเฉพำะด้ำนให้มีควำมโดด
เด่น เช่น IOT (Internet of thing), BIM, Green Building และ พรบ.กำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  เป็นต้น  

 
รำยละเอียดมีดังตอ่ไปนี  
 
ระดับที่ 1 Basic Training  
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพที่ก ำหนดขึ น เพื่อให้วิศวกรและสถำปนิกยึดถอืป บิัติงำนด้ำนวิชำชีพเป็นแนวทำงเดียวกัน 
และให้กำรประกอบวิชำชีพเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ถูกต้องตำมหลักป ิบัติ และสื่อสำรให้กับพนักงำนที่เข้ำมำใหม่ ได้ทรำบและเข้ำใจในกำรท ำงำน กำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ หลักสูตรที่จัดอบรม ได้แก่ 

1.1 หลักสูตร “จริยธรรม จรรยำบรรณ แห่งวิชำชีพวิศวกรรม” เน้นเร่ืองข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยำบรรณ มำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมที่ต้องป ิบัติตำม และข้อก ำหนดเกี่ยวกบัจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน โดยยึด
หลักคุณธรรมเป็นหลักส ำคั  และส่งเสริมหลักธรรมำภิบำลต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน ภำยใต้นโยบำยของบริษัทฯ 
“ป ิบัติงำนโปร่งใส ใส่ใจธรรมำภิบำล ต่อต้ำนคอร์รัปชั่น” 

1.2 หลักสูตร บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง เน้นบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ แนวทำงกำรป ิบัติงำนให้ตรงตำม
นโยบำยก ำกับกำรดูแลกิจกำรที่ดี ในกำรป ิบัติงำนต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ำย รวมถึงกำรป ิบัติที่ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และ
ทรัพย์สินทำงปั  ำ 
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ระดับที่ 2 Intermediate Training  
  ส ำหรับพนักงำนระดับกลำงที่มีควำมรู้พื นฐำนในกำรท ำงำนระดับหนึ่ง เปน็กำรเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนด้ำนวิชำชีพ ได้แก่  

2.1 หลักสูตร “แนวทำงกำรเลื่อนขั นสำมั วิศวกรโยธำ” ส ำหรับผู้จัดกำรโครงกำร และวิศวกร ซ่ึงหลักสูตรนี เป็นหลักสูตรที่แนะแนวทำงกำรขอรับ
ใบอนุ ำต กำรสอบสัมภำษณ์ และกำรเขียนผลงำนเพื่อเล่ือนระดับ สำมั วิศวกร เพื่อให้สำมำรถได้รับใบอนุ ำตประกอบวิชำชีพด้ำนวิศวกรรม
ในขอบเขตที่กว้ำงขึ น 

2.2 หลักสูตร “แนวทำงกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง” เน้นกำรค ำนวณรำคำกำรจัดซื อจัดจ้ำงในแต่ละรำยกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่
หน่วยงำนของรัฐก ำหนด 

2.3 หลักสูตร “IQA ระบบคุณภำพ ISO:2015” เน้นหลักกำรตรวจประเมินคุณภำพให้ตรงตำม ISO 9001:2015 เพื่อให้ในไซต์งำนมีมำตรฐำนกำร
ป ิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย 

2.4 หลักสูตร “Onsite Training” เพื่อให้เข้ำใจในเรื่องงำนก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรที่มีจุดเด่น และลักษณะพิเศษในกำรควบคุมงำนที่แตกต่ำง 
เช่น โครงกำรไทยรัฐ อำคำร 17 และโรงจักร โครงกำรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ระยะ 2 โครงกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย และ
โครงกำรไอคอนสยำม เป็นต้น 
 

ระดับที่ 3 Advance Training  
ส ำหรับพนักงำนระดับอำวุโสหรือผู้จัดกำรโครงกำรขึ นไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรโครงกำร ได้แก่ 

3.1 “กำรบริหำรสั  ำก่อสร้ำง FIDIC” เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจเร่ืองสั  ำงำนก่อสร้ำงระดับสำกล  ข้อควรระวังในสั  ำ  รวมถึงกำรลดปั หำ
กำรเคลมที่อำจจะเกิดในไซต์งำน 

3.2 หลักสูตร “วำงแผนงำนก่อสร้ำงด้วย Microsoft Project” เน้นเรื่องกำรวำงแผนกำรท ำงำนในโครงกำรก่อสร้ำงด้วยโปรแกรม  Microsoft 
Project  รวมถึงกำรประเมินระยะเวลำที่โครงกำร ท ำให้สำมำรถติดตำมงำน และส่งมอบงำนได้ตรงเวลำ และ ควบคุมต้นทุนกำรด ำเนินงำนได้  

3.3 หลักสูตร “กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร” เน้นเร่ืองกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง สำเหตุและผลกระทบของควำมเสี่ยง เพื่อหำกลยุทธ์ในกำรจัดกำร
ควบคุมควำมเส่ียงและประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับองค์กร 
 

ระดับที่ 4 Continuous Training  
  ส ำหรับพนักงำนทุกระดับ โดยเป็นกำรอบรมที่มีเนื อหำเชิง Soft Skill เพื่อเพิ่มทักษะในกำรท ำงำนที่แตกต่ำงออกไป และมุ่งเน้นพัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และแนวคิดต่ำงๆมำประยุกต์ให้เข้ำกับกำรท ำงำน ได้แก่ 

4.1 หลักสูตร “Essential Innovation Skills” เน้นเร่ืองกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสำมำรถน ำไปใช้ในกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.2 หลักสูตร “Powerful Communication” เน้นเข้ำใจวิธีคิดและแนวทำงในกำรสื่อสำรในฐำนะผู้น ำทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นได้อย่ำงเหมำะสม  

4.3 หลักสูตร “กำรพัฒนำบุคลิกภำพ” เน้นเร่ืองอิริยำบถที่สง่ำงำมในกำรบริหำรงำน และบุคลิกำภำพที่ดูน่ำเช่ือถือแสดงให้เห็นถึงภำวะผู้น ำ  

4.4 หลักสูตร ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เน้นเข้ำใจวิธีคิดในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม รวมถึงกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงกำรเพื่อควำมยั่งยืน เช่น โครงกำร CSR ต่ำงๆ เป็นต้น  
 

ระดับที่ 5 Special Training 
  ส ำหรับพนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในระดับผู้จัดกำรโครงกำร หรือผู้อ ำนวยกำรโครงกำร เป็นกำรอบรมที่มีเนื อหำเฉพำะเจำะจงลงไป เพื่อ
เพิ่มทักษะและควำมช ำนำ ในกำรท ำงำน 

5.1 หลักสูตร “IOT (Internet of thing)” เน้นเร่ืองกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสั่งกำรควบคุมกำรใช้งำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ผ่ำนทำงเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต เช่น Smart Building  Motion Sensor  และรำยงำนสภำพอุณหภูมิภำยใน-ภำยนอกอำคำร เป็นต้น 

5.2 หลักสูตร “BIM MODEL START UP” เน้นสำมำรถใช้งำนโปรแกรมในกำรสร้ำงแบบจ ำลองให้เห็นมิติ และมุมมองของงำนก่อสร้ำงมำกขึ น 
รวมถึงกำร Combine Shop Drawing และ As Built Drawing ด้วยเครื่องมือและค ำสั่งของโปรแกรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ทั งช่วงก่อสร้ำงและกำรใช้งำน 

5.3 หลักสูตร “พรบ.กำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560” เน้นเร่ืองพระรำชบั  ัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงให้มีกรอบกำรป ิบัติงำนที่
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนกลำง และด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงที่ค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนเป็นส ำคั  
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  อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 นั น นอกจำกกำรจัดอบรมข้ำงต้น บริษัทฯ โดย PPS Training Center ยังได้จัดอบรมให้กับองค์กรภำยนอก ได้แก่ 
บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี  จ ำกัด (มหำชน) หลักสูตร กำรจัดกำรและติดตำมงำนก่อสร้ำง และ จัดอบรม Public Training ที่ได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำง
มำกจำกเจ้ำของโครงกำร และลูกค้ำภำยนอก คือ หลักสูตร กำรบริหำรสั  ำก่อสร้ำง FIDIC และ หลักสูตร พรบ. จัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 และอีกพิธีกำรที่ทำงบริษัทฯได้ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำ คือ ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 
กับ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง และ หลักสูตรนำนำชำติ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ  

 
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
บริษัทฯ ได้ออกใบส ำคั แสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสำมั เพิ่มทุนของบริษัทฯ (PPS-W1) เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2559 โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2561 

ได้มีกำรใช้สิทธิครั งสุดท้ำย และบริษัทฯประสบควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มทุน ท ำให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเป็น 215,999,890.25 บำท 

 นอกเหนือจำกผลประกอบกำรทำงด้ำนกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบริษัทฯ ทั งด้ำนกำร
สร้ำงมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนและควำมแตกต่ำงในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรมุ่งเน้นด้ำนกำรฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรที่เป็นหัวใจ
ส ำคั ในกำรประกอบธุรกิจ 

การด าเนินการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
1. บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองจำกแนวร่วมป ิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559 และได้รับอนุมัติต่อ

อำยุกำรรับรองฐำนะสมำชิกเป็นครั งที่ 2 โดยมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561 
2. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกำศใช้นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุงครั งที่ 1/2561) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
3. บริษัทฯ ได้มีกำรจัดอบรมและสื่อสำรให้พนักงำนเข้ำใจถึงนโยบำยและวิธีป ิบัติในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

ส ำหรับผลด ำเนินงำนปี  2561 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน บริษัทฯได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรลงทุนและกำรด ำเนินงำนใหม่ 
โดยทยอยขำยกำรลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่ไม่สำมำรถท ำก ำไรและหรือบริษัทฯไม่สำมำรถก ำหนดควบคุมทิศทำงได้ พร้อมจัดโครงสร้ำงของ
องค์กรใหม่โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ 

กลุ่มธุรกิจกำรลงทุน (Investment Platform) 

• บริษัท Ensemble Equity Pte. Ltd. เพื่อกำรลงทุนและหำผู้ร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 

• บริษัท โปรฟินกรุ๊ป จ ำกัด ธุรกิจ ICO Portal พัฒนำซอฟแวร์ส ำหรับกำรลงทุน ที่สำมำรถระดมทุนผ่ำน Platform Digital ใน
ประเทศไทย 

กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโครงกำร (Project Technical Support) 

• บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ำกัด (PPSOW) 
บริษัทที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ำกัด เดิม โดยกำรขำยหุ้นบำงส่วนให้กับบริษัท ONEWORKS ที่เป็นบริษัท

สถำปนิกจำกมิลำน ประเทศอิตำลี และมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทนี มีควำมเป็นบริษัทไทย ที่มีPortfolioนำนำชำติ ท ำให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของกลุ่มบริษัทPPS ในกำรรับงำนประเภทต่ำงๆ ได้เพิ่มมำกขึ น รวมถึงเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท PPSOWยังคงท ำธุรกิจให้บริกำร
ออกแบบ ควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยในปี 2561 ได้เพิ่มบริกำรด้ำนกำรส ำรวจปริมำณงำนและรำคำ (QS) งำน Building Information Modeling (BIM) 
รวมถึงบริกำรด้ำน Technology Support ให้กับโครงกำรก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ 

• บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ำกัด (PPSI) 
PPSI เกิดจำกกำรรวมกลุ่มธุรกิจที่ท ำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ ำกัด (PIC) 

เดิม เข้ำกับธุรกิจของบริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ำกัด (SPP) ที่ท ำงำนด้ำนเทคโนโลยีกำรประหยัดพลังงำนเข้ำด้วยกัน โดย PPSI มีควำมตั งใจที่จะให้บริกำร
ด้ำนงำนบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง ตลอดจนรับงำนติดตั งระบบดังกล่ำวด้วย 

• บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลำเรน (ประเทศไทย) จ ำกัด (SWAN) 
บริษัทฯ ได้ลดกำรลงทุนใน SWAN โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขำยหุ้นจ ำนวนร้อยละ 16 ออกไป รวมถึงมีควำมตั งใจที่จะขำย

หุ้นส่วนที่เหลือทั งหมดด้วย 
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 การพัฒนาการท างานให้มีความเป็นสากล 

 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ ONEWORKS อิตำลี เพื่อร่วมกันเสริมสร้ำงศักยภำพควำมสำมำรถในกำรท ำงำนที่เป็นสำกล พร้อมที่จะรับงำนใน
ภูมิภำค AEC และในปี 2561 บริษัทฯและOneworks ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) และสมำคมอุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ (TCA) จัดงำน Innocon Bangkok 2018 เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง ในรูปแบบกำรเสวนำหัวข้อ “ทิศทำงกำรออกแบบในเทศไทยและเทคโนโลยีที่เป็นแรงขับเคลื่อนส ำคั แห่งอนำคต” โดยเน้นในเร่ือง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Building Information Modeling (BIM) ที่สำมำรถใช้ในงำนออกแบบงำนก่อสร้ำง ช่วยประหยัดเวลำท ำงำน เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ควบคุมต้นทุน 

เป้าหมายการด าเนินงานปี พ.ศ.  2562 
ในปี 2562 บริษัทฯมีเป้ำหมำยหลักในกำรขยำยธุรกิจต่อไปพร้อมกับกำรเสริมควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขัน และแสวงหำโอกำสในธุรกิจทั งจำก

ธุรกิจหลัก บริษัทย่อยและบริษัทที่บริษัทฯ เข้ำไปร่วมทุน โดยมีกลยุทธและเป้ำหมำยเพื่อกำรขยำยตัวที่จะด ำเนินกำรดังต่อไปนี  
 

1. Branding 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสื่อสำร เพิ่มคุณค่ำ สร้ำงควำมมั่นคงแข็งแรงให้กับ Brand PPS Group ด้วยกำรขยำยขอบเขตงำนบริกำรของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยให้ครอบคลุมงำนหลำกหลำยสำขำในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงรวมถึงธุรกิจกำรลงทุน (Investment Platform) ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ตลอดกระบวนกำรท ำงำนของบริษัทฯ พรั่งพร้อมด้วยทีมบุคคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมีควำมตั งใจในกำรท ำงำนสูง สำมำรถยกระดับงำนบริกำรให้
เหนือกว่ำคู่แข่ง มีส่วนในกำรริเริ่มและพัฒนำชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  และเพื่อให้กำรสื่อสำรเรื่อง Branding มีควำมชัดเจนทันสมัย 
บริษัทฯ จะได้มีกำรจัดท ำเว็บไซต์ใหม่ สื่อกำรตลำดใหม่ เพือ่สอดรับกับควำมสำมำรถและขอบเขตกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
2. กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ตลอดกระบวนกำรท ำงำนของบริษัทฯ ยังคงเป็นนโยบำยหนึ่งในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
บริษัทฯ ที่ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำโปรแกรม Site Walk Version 3 ที่จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้
งำนเพิ่มมำกขึ น มี Template ของ Work Instruction (WI) และ Inspection And Testing Checklist (ITC) ที่จะแสดงขั นตอนและรำยกำรที่จะ
ตรวจสอบงำน รวมถึงในกำรตรวจสอบสำมำรถระบุพื นที่ตรวจสอบ และระบุต ำแหน่งที่ตรวจสอบลงในแบบผังพื น (Floor Plan) ท ำให้สื่อสำรได้ชัดเจนมำก
ขึ น 
 ส ำหรับ Document Control Software ที่ได้มีโครงกำรตัวอย่ำง 2 หน่วยงำนแล้วนั น บริษัทฯ จะได้น ำผลกำรใช้งำนมำสรุปวิเครำะห์ พร้อม
จัดท ำรูปแบบกำรควบคุมเอกสำรให้เป็นมำตรฐำน และน ำไปใช้กับทุกหน่วยงำนก่อสร้ำง นอกจำกนี ในกำรตรวจสอบระบบ ISO 9001 ที่จะมีทีมงำนไปสุ่ม
ตรวจสอบเป็นระยะตำมหน่วยงำนก่อสร้ำงก็สำมำรถตรวจสอบเอกสำร ISO ผ่ำนระบบ Online ได้ ท ำให้สะดวกและประหยัดเวลำมำก  
 
3. กำรพัฒนำกำรท ำงำนให้มีควำมเป็นสำกล 

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะยกระดับกำรท ำงำนให้มีควำมเป็นสำกล ด้วยกำรปรับเปลี่ยนวิธีท ำงำน มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ตลอด
กระบวนกำรท ำงำน มีกำรร่วมลงทุนกับบริษัทข้ำมชำติ เพื่อขยำยขอบเขตงำนบริกำรให้ครอบคลุมงำนประเภทต่ำงๆ มำกขึ น รวมถึงรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมำ
ใช้งำน บริษัทฯได้มีกำรท ำสั  ำให้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยหลำยแห่งในประเทศ เช่น คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ และล่ำสุดปี 2562 ได้ท ำสั  ำให้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตปรำจีนบุรี 

ส ำหรับกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ำกัด (PPSOW) มีควำมตั งใจที่จะร่วมมือกับ International Air Rail Organisation 
(IARO) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จะจัดงำนสัมมนำ “Developing Rail Links to Airports in the Asia-Pacific” ในปี 2562   

 
4. รำยได ้

 บริษัทฯ ยังคงที่จะยึดแนวทำงในกำรเติบโตด้วยกำรรับงำนในภำครัฐ เพื่อให้รองรับกับสถำนะทำงกำรตลำดโดยในปี 2562 จะถือเป็นปีที่มีกำร
ขยำยตัวในงำนภำครัฐอย่ำงเต็มที่ผ่ำนโครงกำรสำธำรณูปโภคพื นฐำนตำมนโยบำยของรัฐบำล ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้ำในงำนเอกชนอย่ำง
ต่อเนื่องทั งกำรรับงำนกับพันธมิตรคู่ค้ำเดิม พันธมิตรใหม่และนักลงทุนต่ำงชำติ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมมั่นใจในกำรลงทุนโครงกำรใหม่ในภำคเอกชนที่
เร่ิมมีควำมมั่นใจมำกขึ นจำกกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรลงทุนในภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง ทั งนี บริษัทฯ ได้วำงเป้ำหมำยรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 
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ไว้ที่ 535 ล้ำนบำท มีกำรเติบโตร้อยละ 25 จำกปีก่อน ประกอบด้วยกำรเติบโตจำกธุรกิจบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำงที่เป็นธุรกิจหลักร้อยละ 5 ส่วนอีก
ร้อยละ 20 ที่เหลือจะเป็นกำรเติบโตจำกธุรกิจของบริษัทย่อยได้แก่ งำนออกแบบ งำนส ำรวจปริมำณงำนและรำคำ (QS) งำน Building Information 
Modeling (BIM) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ธุรกิจพลังงำน อำคำรอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

ทั งนี  นอกเหนือจำกทำงด้ำนผลประกอบกำรแล้ว บริษัทฯมีนโยบำยหลักที่จะเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนและกำรค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้ำไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืน รวมทั งมีส่วนในกำรพัฒนำชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ : ข้อมูล   วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได ้

ประเภทรายได้ 
(แบ่งตามลักษณะโครงการ) 

2559 2560 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการบริการ  306.92  96.18%  388.95  98.21%  378.50  97.78% 

รายได้จากการควบคุมงาน  301.68  98.29%  373.47  96.02%  377.43  99.72% 
• อาคารส านักงาน  24.72  8.19%  27.10  7.26%  32.58  8.63% 
• ห้างสรรพสินค้า  93.70  31.06%  101.64  27.22%  103.96  27.54% 
• อาคารที่พักอาศัย  85.27  28.27%  101.23  27.11%  109.73  29.07% 
• อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) /1  6.95  2.30%  9.58  2.57%  21.98  5.82% 
• โรงแรม  12.68  4.20%  4.93  1.32%  -    0.00% 
• โรงพยาบาล  19.39  6.43%  17.65  4.73%  19.24  5.10% 
• โรงงาน  2.41  0.80%  15.92  4.26%  7.42  1.97% 
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  42.62  14.13%  80.43  21.54%  61.00  16.16% 
• อื่นๆ/2  13.94  4.62%  14.99  4.01%  21.52  5.70% 
รายได้จากการออกแบบ  5.24  1.71%  12.97  3.33%  1.07  0.28% 
รายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ต  -    0.00%  2.51  0.65%  -    0.00% 

รายได้จากการขาย  -     -     -     -     -     -    

รายได้อื่น  12.18  3.82%  7.08  1.79%  8.59  2.22% 

รวม 319.10 100.00% 396.03 100.00% 387.09 100.00% 

หมายเหต ุ /1: ประกอบดว้ย ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน โรงแรม 
 /2: ประกอบดว้ย ศูนย์กระจายสินค้า Data Center โรงงานอุตสาหกรรม วัด และโชว์รูม 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้ค าปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Project Construction Management Service) 
ส าหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตา่งๆงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งาน
ระบบต่างๆ ( ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร , ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ , ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั ) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน 
รวมถึงโครงการก่อสร้างที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน เป็นต้น ซ่ึงการใหบ้ริการค าปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ส าหรับเจ้าของ
โครงการตั้งแต่เร่ิมวางแผนโครงการ การด าเนินการก่อสร้าง ต่อเนื่องไปถึงการใช้งานและการบ ารุงรักษา โดยครอบคลมุถึงงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
• การออกแบบโครงสร้าง 
• การถอดแบบและค านวณปริมาณงานตามแบบ 
• การวางแผนงานหลักและแผนงานก่อสรา้ง 
• การประสานงาน การออกแบบ และการทบทวนแบบ เพื่อให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพ 
• งานวิศวกรรมคุณค่า 
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• การจัดการงานก่อสร้าง 
• การประสานงานขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
• การส ารวจปริมาณงานและประเมินราคา 
• การควบคุมงานก่อสร้าง 
• การตรวจสอบและทดสอบงานระบบประกอบอาคารก่อนงานก่อสร้างแลว้เสร็จ 
• การควบคุมงบประมาณ 
• การจัดการและบริหารทางด้านพลังงาน 
• การจัดการใช้งานอาคารและทรัพย์สิน รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารเดิมให้มั่นคงแข็งแรงและทันสมัยยิ่งขึ้น 

บริษัทฯ เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรกๆ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 
และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BVQI (Bureau Veritas Quality 
International) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 และได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO : 9001 : 2015 จาก BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
HOLDING SAS - UK BRACH เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงบริษัทฯได้น าระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้
บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)  จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรม และมีการ
ตรวจติดตามจาก BUREAU VERITAS ทุกๆ 6 เดือน 

ลักษณะการให้บริการในส่วนของงานบริหารการก่อสร้าง 

 การบริการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ชว่ง คือ 

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre Construction Period) : ตั้งแต่ให้ค าแนะน าและร่วมออกความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบโครงการ ไป
จนถึงการให้ค าแนะน าในการคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อให้เจ้าของโครงการตัดสินใจเลือก 

2. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) : ตั้งแต่ผู้รับเหมาเร่ิมงานก่อสร้างไปจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

3. ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post Construction Period) : ตั้งแต่ตรวจสอบงานก่อสร้าง จนส่งมอบงานให้แก่ลกูค้า 

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre construction Period) 

1.1 ให้ค าปรึกษาในการวางเป้าหมายของโครงการ 

1.2 ให้ค าปรึกษาในเรื่องการจัดโครงสร้างและระบบการบรหิารโครงการ 

1.3 จัดแผนงานเพื่อควบคุมโครงการ 

1.4 ให้ค าปรึกษาและร่วมมือกับผู้ว่าจ้างในการก าหนดมาตรการทางด้านการรักษาความปลอดภัย (Safety) การป้องกันมลภาวะเพื่อ
สุขภาพ (Healthy) และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Care) ในการก่อสร้าง 

1.5 ตรวจสอบ ทบทวน แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ เพื่อเสนอผู้ว่าจ้างและร่วมกันพิจารณากับผู้ออกแบบเพื่อการ
ประหยัดส าหรับโครงการ 

1.6 ก าหนดเง่ือนไขสัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกบัผู้รับจ้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

1.7 ให้ค าแนะน าขอ้กฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการ 

1.8 ให้ค าแนะน าทางเลือกข้อวิเคราะห์เปรียบเทียบต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับโครงการก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจ 

1.9 จัดการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการฯ เสนอผูว้่าจา้งพิจารณา 

1.10 เตรียมการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รบัจ้างโดย 

• จัดท าเอกสารการประกวดราคาและเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนให้ข้อมูลเสนอแนะแบบแปลนและรายการประกอบแบบ 
(Specifications) ทั้งน าชมสถานที่ก่อสร้าง 

• จัดให้มีการประชุมชี้แจงแบบตอบข้อซักถาม 
• ด าเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
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• เสนอแนะข้อมูลและวิธกีารต่อรองราคา 
• เสนอแนะการตัดสินคัดเลือกผู้เสนอประกวดราคา 
• จัดท าเอกสารยืนยันการวา่จ้าง 
• จัดเตรียมเอกสารสัญญาเพื่อลงนาม 

2. ช่วงระหวา่งการก่อสร้าง (Construction Period) 

2.1 ควบคุมงานก่อสร้างทุกระบบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา 

2.2 พิจารณาการขออนุมัติใช้วัสดแุละรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้าง 

2.3 พิจารณาอนุมัติแบบก่อสรา้งหน้างาน (Shop Drawing) ของผู้รับจ้าง 

2.4 แนะน า เสนอแนะ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 

2.5 ประชุมร่วมกับผูว้่าจา้ง ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ออกแบบ เพื่อติดตามงานและแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้งานด าเนินไปตามเป้าหมาย 

2.6 พิจารณาแผนงานและตรวจสอบการท างานตามขั้นตอน รวมทั้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างท างานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

2.7 ตรวจสอบใบเบิกเงินของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และตรงตามผลงานที่ผู้รับจ้างท าได้จริง 

2.8 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นขณะก่อสร้าง เช่น ขอ้ปัญหาขัดแย้งในแบบ 

2.9 ตีความตามรูปแบบรายการและสัญญาให้งานก่อสร้างด าเนินไปโดยสะดวกโดยไม่เกิดผลเสียหายแก่งานและผูว้่าจา้ง 

2.10 สั่งหยุดการท างานเมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการกอ่สร้างหรือเมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายตอ่ชีวิตและทรพัย์สินในการ
ก่อสร้าง 

2.11 ตรวจการทดลองวัสดุต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา 

2.12 สั่งปฏิเสธงานที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้ 

2.13 ตรวจอนุมัติและพจิารณาการด าเนินงานของผู้รับจ้างช่วง และของผู้รับจ้างหลกั 

2.14 หาทางไกล่เกลี่ยปัญหาขอ้โต้แย้งใดๆ โดยการพจิารณาหาข้อเสนอแนะและแนวทางการหาขอ้ยุติปัญหาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย 

2.15 ช่วยเหลือผู้รับจา้งในด้านเทคนิคต่างๆ 

2.16 รายงานความก้าวหน้าของงานประจ าทกุเดือน หรือทุกระยะที่เห็นว่าจ าเป็น 

2.17 สรุปเหตุผล เง่ือนไข จ านวนเพิ่ม-ลด ของการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานระหวา่งการกอ่สร้าง 
โดยเป็นผู้ประเมินราคางานเปลี่ยนแปลงเสนอผู้ว่าจ้าง 

2.18 จัดท าประมาณการหมุนเวยีนของเงินสด (Cash Flow) ซ่ึงจะใช้ในการด าเนินงานตามโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณการใช้เงินประจ าปีของผู้ว่าจ้าง 

2.19 ก ากับดแูลการประสานงานของผู้รับจ้างต่างๆ 

2.20 ตรวจสอบและแนะน าผูว้่าจา้งเกี่ยวกับค าร้องของผู้รับจ้าง ในการขอต่ออายุสัญญาส าหรับงานที่เพิ่มเติม และเรือ่งอื่นๆ ที่
คล้ายคลึง (ถ้ามี) 

2.21 ควบคุมงานก่อสร้าง งานป้องกันอุบัติเหตุ มลภาวะจากการก่อสร้าง และการร้ือถอน และควบคุมงานรื้อถอนอาคารเดิม 

2.22 ประสานงานกับเจา้หน้าที่ของผู้ว่าจา้งในการวางแผนและอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้พื้นที่อาคาร 
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3. ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post construction Period) 

3.1 วางแผนงานหลังงานก่อสร้างแลว้เสร็จ เพื่อบริหารงานหลังจากมีการเปิดใช้อาคารแล้ว ในการดูแลงานทางด้านสถาปัตยกรรม 
และงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ทุกระบบตามระยะเวลาในสัญญาการรับประกัน 

3.2 ตรวจสอบและรายงานความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นให้ผู้ว่าจา้งทราบ และก ากบัดูแลให้ผู้รับจ้างจัดการแก้ไขความช ารุด
บกพร่องของงานนั้นให้คืนสู่สภาพที่ดี และควบคุมงานตลอดเวลาจนงานแก้ไขแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้ผู้วา่จ้าง 

3.3 รวบรวมและตรวจสอบแบบงานกอ่สร้างตามจริง (As-built Drawings) ของผู้รับจ้าง และส่งมอบใหก้ับผู้วา่จ้าง 

3.4 รวบรวมและตรวจสอบคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ของอุปกรณ์ที่ติดต้ังในอาคาร และส่งมอบให้กับผูว้่าจ้าง 

สรุปการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนกระทั่งงานก่อสร้างเสรจ็สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับเหมา 1 ผู้รับเหมา 2 

 

ผู้รับเหมา 3 

 

ผู้รับเหมา 4 

 

ผู้รับเหมา 5 

 
ผู้รับเหมา 6 

 

 

บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา 

ห้างสรรพสนิค้า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานศกึษา อาคารส านักงาน 

สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น สนามบิน รถไฟฟ้า ท่อส่งก๊าซ โรงพยาบาล 

เจ้าของโครงการ 
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การประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม  

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรว่มที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน  
1. บริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่  

- บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  
- บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียน 
- ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียน 
- บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 

 
2. บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ได้แก ่

- บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบยีน  
- บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯ ถอืหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียน 

 
3. กิจการร่วมค้า 1 แห่ง ได้แก่  

- กิจการร่วมค้า พพีีคิว ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม  
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บริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการท างานของบริษัทย่อยในกลุ่มไวอ้ยา่งชัดเจน ดังนี้ 

1. บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด ให้บริการงานออกแบบงานโครงสร้าง และสถาปตัยกรรม งานระบบประกอบการ งานส ารวจปริมาณงานและ
ราคา (QUANTITY SURVEY)  งาน BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)  การบริการด้านเทคนิค (TECHNICAL SUPPORT) 
งานบริหารและควบคุมงานกอ่สร้าง 
 

2. บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการท า Media สื่อโฆษณาบริการถ่ายท าและตัดต่อวีดีโอ 
การถ่ายภาพนิ่ง และอีเว้นท์ต่างๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

 

3. ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ ให้บริการ Provision of Project Management And Engineering 
Consulting Services & Products. 
 

4. บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด ให้บรกิารด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การตรวจสอบและควบคุมอาคารให้มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

5. บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ ากัด ประกอบธุรกิจ ICO PORTAL พัฒนาซอฟแวร์ส าหรบัการลงทุน 
 

6. บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ ากัด ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยเป็นการ
ร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซ่ึงเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศสิงคโปร ์

 

7. กิจการร่วมค้าพีพีคิว ให้บริการด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลฎีกา 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

 ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในภาพรวม 

 ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกเติบโตโดยรวมประมาณร้อยละ 4.3 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยภาคการลงทุนมีการขยายตัวร้อย
ละ 3.6 โดยการลงทุนภาครัฐ มีการขยายตัวร้อยละ 4.3 และการลงทุนภาคเอกชนในปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 3.4 จากรายงานของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่าใน 9 เดือนแรกของปี 2561 สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.6 แนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยปี 2561 คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4.2 และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.5-4.5 ในปี 2562 โดยมีแรงสนับสนุนที่ส าคัญจาก การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มี
แนวโน้มขยายตัว การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเท่ียว 

 ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 สถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตลอดจนการเข้ามาร่วมพัฒนาของ
นักลงทุนต่างชาติเป็นปัจจัยบวกต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาประเภทของที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการเติบโตสูงยังคงเป็นคอนโดมิ เนียมและเป็น
สัดส่วนที่สูงกว่าที่อยู่อาศัยในแนวราบ ซ่ึงแนวโน้มในอนาคตก็จะยังคงเป็นไปในทิศทางดังกล่าว จากปัจจัยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางและ
ราคาที่ดินที่สูงขึ้น ซ่ึงจะเป็นปัจจัยบวกส าหรับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาต่อไปในอนาคต ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ยังคงมีโครงการต่อเนื่องได้แก่
อาคารส านักงาน โดยเฉพาะในแนวของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส าหรับในต่างจังหวัดยังมีการชะลอตัวจากอุปทานคงค้าง ก าลัง
ซ้ือที่ยังอ่อนแอ และการล่าช้าจากการพัฒนาโครงการทางด้านคมนาคมของรัฐ 

 ส าหรับในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกนั้น มีการขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการขยายตัวของจ านวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติ โดยในปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 7.2 และคงขยายตัวต่อเนื่องไปตลอดปี 2562 ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่จะยังคงขยาย
สาขาเพื่อให้คงความได้เปรียบในการแข่งขันและรองรับอุปสงค์ที่มีมากขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น  
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 ในปี 2561 และต่อเนื่องไปในปี 2562 มีอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงมีการเติบโตสูงคือ โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ ซ่ึงคาดว่าจะ
ยังคงมีความต้องการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยะ ทั้งในระดับประเทศและในภูมิภาค 

 ส าหรับการก่อสร้างในภาครัฐ ซ่ึงมีการชลอตัวในปี 2561 แต่จากนโยบายการเร่งจ่ายเงินงบประมาณและแผนการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐ 
คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องไปในปี 2562 โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้
ภายในปี 2562 จากการให้ข่าวของทางภาครัฐ จะเห็นได้ว่าโครงการขนาดใหญ่จะเป็นนโยบายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยมีโครงการ
เป็นจ านวนมากกว่า 20 โครงการ ทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเป็นโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง โครงการคมนาคมทางบกอื่นๆ เช่น  ทาง
ด่วนและทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง โครงการรถไฟฟ้า โครงการขนส่งทางน้ า และโครงการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่น่าจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 

 อย่างไรก็ดี โครงการภาครัฐดังกล่าว อาจมีความเส่ียงจากความล่าช้าในการด าเนินงาน รวมทั้งความชัดเจนในด้านความร่วมมือกับเอกชน 
และปัจจัยทางการร่วมทุนอื่นๆ รวมทั้งการเวนคืนต่างๆ ที่จ าเป็น ดังนั้น การขยายของงานทางภาครัฐดังกล่าวจึงเป็นโอกาสมหาศาลส าหรับธุรกิจวิศวกร
ที่ปรึกษาที่มาพร้อมกับความเส่ียงที่จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง 

 ส าหรับอีกปัจจัยหนึ่งที่เริ่มเห็นผลกระทบแล้วคือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้
ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “WORLD CLASS ECONOMIC ZONE” รองรับการลงทุน
อุตสาหกรรม SUPER CLUSTER และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยการลงทุนในระยะ 
5 ปีแรก เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบการ
ลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ซ่ึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเป็นสัดส่วนใหญ่
ของงบลงทุน เพื่อยกระดับคุณภาพและการเช่ือมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้น ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
และโลจีสติกส์ของเอเชีย ก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ ซ่ึงงาน
ก่อสร้างโครงการดังกล่างส่งผลเชิงบวกกับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา 

 โดยรวมคาดว่า สถานการณ์ทางธุรกิจของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง น่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ในปี 2562 โดยมีปัจจัยที่ดีขึ้น
จากเสถียรภาพทางการเมือง การลงทุนภาครัฐ ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน สมดุลที่ดีขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ า  และราคา
วัสดุก่อสร้างที่อยู่ในระดับต่ า แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงโดยยังมีการแข่งขันทางราคาให้เห็นอยู่บ้าง รวมทั้งมี
ความกดดันจากการขาดแคลนบุคลากรที่จ าเป็นในการขยายงานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนของงานมากขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่ อ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา 

 ทั้งนี้ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ PPS จะด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดย
ติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างทันการณ์เพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้ นรวมทั้ง
ป้องกันและบริหารความเส่ียงในการด าเนินการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

บริษัทฯ เข้ารบังานจากทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพ ดงันี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายแผนภาพ 

1. เจ้าของโครงการแสดงความจ านงให้บรษิัทเข้าร่วมเสนอราคาหรือประมูลราคา 

2. บริษัทเข้ารับฟังรายละเอยีดโครงการ และ/หรือศึกษารายละเอยีดเอกสารขอ้ก าหนดโครงการ (TOR) 

3. บริษัทจัดท าแผนงาน และคัดเลือกทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา เพือ่ประมาณต้นทุนโครงการและ
เตรียมน าเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพตอ่ลูกค้า 

4. ผู้บริหารรับทราบและอนุมัติข้อเสนอเพือ่ส่งไปลูกค้า หรือเข้าระบบประกวดราคาตามขั้นตอนของหนว่ยงานราชการ 

5. ผู้บริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายร่วมเสนอรายละเอียดค่าบริการวิชาชีพและแผนงานการบริห ารโครงการต่อเจ้าของ
โครงการพร้อมทั้งเจรจาเง่ือนไขค่าบริการวิชาชีพ 

เจ้าของโครงการ 
(ลูกค้าหน่วยงานเอกชน) 

เจ้าของโครงการ 
(ลูกค้าหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ) 

ส่งหนังสือแจ้งให้ PPS 
เข้าไปเสนองานบริการ 
และร่วมประกวดราคา 

PPS เข้าไปรับฟัง 
รายละเอียดของงานจาก 

เจ้าของโครงการ 

ดูประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ตามสื่อและเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

PPS เข้าไปรับเอกสาร 
ข้อก าหนดโครงการ 

(Term of Reference : TOR) 

ลูกค้าจ้างตรง 

PPS คัดเลือกและมอบหมายงาน 
ให้แก่ผู้อ านวยการโครงการ (Project Director; “PD”) 

PD จัดท าแผนโครงการ+คัดเลือกทีมวิศวกร+เสนอราคาค่าบริการ 
วิชาชีพส าหรับโครงการเพื่อน าเสนอผู้บรหิ าร PPS พิจารณา 

ผู้บริหาร PPS อนุมัติข้อเสนอเพื่อยื่นประกวด 
ราคาตามขั้นตอนของหน่วยงาน (ราชการ) 

ผู้บริหาร PPS อนุมัตขอ้เสนอ 
เพื่อส่งไปยังลูกค้า (เอกชน) 

ผู้บริหาร PPS และ PD ร่วมน าเสนอรายละเอียดการท างานให้ 
ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งเจรจาเง่อื นไขและราคาค่าบริการวิชาชีพ 

PPS และลูกค้า ร่วมลงนามสัญญา 
จ้างท่ีปรึกษาโครงการ 

PPS เร่ิมปฏิบติังานตามสัญญา 

ฝ่ายบัญชี PPS ส่งใบแจ้งหน้ีและเรียกเก็บ 
ค่าบริการวิชาชีพจากลูกค้า 
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6. บริษัทร่วมลงนามสัญญาจา้งที่ปรึกษา 

7. บริษัทเริ่มปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งจัดบุคลากรเข้าโครงการตามแผนการที่วางไว้จนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

8. ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ส่งใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่าบริการวิชาชีพเปน็รายเดือนตามสัญญา 

 การจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) 

 บริษัทฯ อาจจะต้องมีการจัดจ้างบุคคลภายนอก เพื่อเข้ามาร่วมเป็นทีมงานหรือหน่วยงานหนึ่งในการเข้าเสนอรับงานวิศวกรที่ปรึกษาบริหาร
และควบคุมการก่อสร้าง ส าหรับโครงการที่เจ้าของโครงการมีข้อก าหนดเรื่องลักษณะงานที่จะให้เข้าไปบริหาร (Scope of service) และ/หรือมี
ข้อก าหนดด้านคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ามาให้บริการ (Qualification) ที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) อาทิเช่น 
ต้องมีผลงานในอดีตที่เป็นโครงการเฉพาะ (Track record) เป็นต้น 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นตามเง่ือนไขใน TOR ของเจ้าของ
โครงการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการโครงการ โดยจะส่งหนังสือเชิญบุคคลภายนอกเข้ามารับฟังรายละเอียดงานบริการที่จะจัดจ้าง และให้
บุคคลภายนอกจัดส่งข้อเสนอบริการทั้งด้านเทคนิคและด้านอัตราค่าบริการกลับมายังบริษัทฯ ภายในก าหนดเวลา รวมไปถึงรับผิดชอบการเจรจาเง่ือนไข
และอัตราค่าบริการจนได้ข้อสรุปเบื้องต้น จากนั้น ผู้อ านวยการโครงการจะน าข้อเสนอบริการของบุคคลภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบเง่ือนไข คุณภาพและอัตราค่าบริการที่อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ และอนุมัติการจัดจ้างต่อไป 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่างๆ จึงไม่ได้สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซ่ึงผลกระทบหลักๆ จะเกิดจากผู้รับเหมาโครงการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดท าแผนความ
ปลอดภัย (Safety Plan) ซ่ึงครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซ้ือขายท่ีมีมูลค่าสูง  

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือถึงส้ินปี 2565 จ านวน 343.11 ล้านบาท จากงานภาครัฐและเอกชน โดยเป็นรายได้ในปี 2562 
จ านวน 209.67 ล้านบาท 

มูลค่างานที่ยงัไม่ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท 

มูลค่างานจนถึงปี 2565 343.11 

เอกชน 230.95 

ภาครัฐ 112.16 

มูลค่างานที่รบัรู้ในปี 2562 209.67 

เอกชน 125.90 

ภาครัฐ 83.77 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) หรือ PPS ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ    
จำกปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงขึ้นเพื่อท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ บริษัทฯ โดยมีหน้ำที่หลักคือ จัดท ำแผนควำมเส่ียง ติดตำมก ำกับดูแล และ
ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง สำมำรถสรุปประเด็นควำมเส่ียงหลัก ในส่วนของ
บริษัทฯ ได้ 5 ด้ำน คือ ควำมเส่ียงด้ำนกำรประกอบธุรกิจ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ควำมเส่ียงด้ำนกำรสรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ เหมำะสม
ตรงกับควำมต้องกำร ควำมเส่ียงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม และควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชั่น โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนภาพการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจกำรให้บริกำรในงำนบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในกำรเร่ิมต้นกิจกำรไม่สูงมำก ท ำให้มีผู้ประกอบกำร
รำยใหม่ๆ เข้ำสู่ตลำดได้ง่ำย  อีกทั้งผู้ประกอบกำรรำยเดิมๆได้มีกำรพัฒนำและขยำยตัวเพื่อสร้ำงโอกำสให้สำมำรถรองรับงำนให้มำกขึ้น  ท ำให้สภำวะ
ตลำดมีภำวะกำรแข่งขันค่อนข้ำงรุนแรง และเร่ิมมีกำรแข่งขันทำงรำคำมำกขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำม แม้กำรแข่งขันที่รุนแรงจะท ำให้ลูกค้ำมีทำงเลือกมำกขึ้น และบริษัทฯ มีแรงกดดันมำกขึ้นในกำรก ำหนดรำคำ  แต่ด้วย
ชื่อเสียง ประสบกำรณ์อันยำวนำน และกำรยอมรับในทีมงำนของผู้ประกอบกำรยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้ำค ำนึงในกำรเลือกผู้บริหำรและควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ท ำให้บริษัทฯ ยังคงรับควำมเส่ียงในด้ำนนี้ได้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่มำกขึ้นจำกสถำนกำรณ์กำรแข่งขันทำงธุรกิจ จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันเพิ่มเติม  โดยเฉพำะกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำมีส่วนสร้ำง  ควำมแตกต่ำงทำงธุรกิจให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้มำกขึ้น เช่น 
กำรผลิตและพัฒนำโปรแกรม Project Live ,    My PPS เป็นต้น  ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่บริษัทฯ พัฒนำขึ้นเองเพื่อใช้ส ำหรับงำนบริหำรและควบคุมงำน
ก่อสร้ำง รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  โดยได้น ำมำใช้กับโครงกำรต่ำงๆที่อยู่ในกำรดูแลของบริษัทฯแล้ว   อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังด ำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพ เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้บริษัทฯยังคงสำมำรถรักษำ
กลุ่มลูกค้ำเก่ำของบริษัทฯให้กลับมำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งแนะน ำลูกค้ำให้กับรำยอื่นๆ อีกด้วย ซ่ึงปีนี้บริษัทฯ ได้ลูกค้ำรำยใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ 
The Mall , Siam Makro  เป็นต้น อีกทั้งขยำยขอบเขตกำรรับงำนและมองหำธุรกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดรำยได้ โดยจัดตั้งบริษัท PPS ONEWORKS เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรออกแบบ, BIM, QS และ Technical Support  เป็นกำรสร้ำงธุรกิจอย่ำงครบวงจร 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียง 

ส ำนัก 
ตรวจสอบภำยใน 

ส ำนัก 
บริหำรควำมเส่ียง 

ส ำนัก 
ก ำกับกำรปฏิบัติงำน 
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2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งที่ส าคัญ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงำนบริกำร ทรัพยำกรบุคคลจึงเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำร
รักษำและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของกำรคัดเลือกพนักงำนใหม่ กำรพัฒนำพนักงำนเดิม และกำรพัฒนำ
ผู้บริหำรรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมำรับช่วงต่องำนจำกผู้บริหำรรุ่นเก่ำ เพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ส ำหรับควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจำกกำรเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำงที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงยิ่งในกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  และอีกปัจจัยจำกบริษัทฯที่ท ำธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยกำรสร้ำงแรงดึงดูดให้กับพนั กงำนบริษัทฯ โดยให้
ผลตอบแทนที่มำกกว่ำ  

บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันควำมเสี่ยงทำงด้ำนนี้ โดยกำรก ำหนดนโยบำยกำรรักษำและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง   ตำมสำยอำชีพ
และควำมต้องกำรทรัพยำกรบุคคลที่เกิดขึ้นจำกปริมำณงำนและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่ำนกำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคลที่มีกำรติดตำมต่อเนื่องทุกเดือน 
และแผนกำรจัดอบรมควำมรู้ที่ส่งเสริมให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งบริษัทฯ ได้พิจำรณำปรับเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิกำรให้กับทรัพยำกร
บุคคลอันทรงคุณค่ำ เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนและป้องกันกำรสูญเสียบุคลำกรที่ส ำคัญของบริษัทฯ  

2.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย 

เป็นกำรลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นธุรกิจอีกด้ำนหนึ่งที่ช่วยสนันสนุนธุรกิจเดิม และขยำยขอบเขตงำนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้เกิดควำม
หลำกหลำยและกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต   ซ่ึงกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ  จะพบปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนที่อำจยังไม่
ก่อให้เกิดผลก ำไรเป็นรูปธรรม  ซ่ึงในปีนี้บริษัทฯ มีแผนจัดกำรควำมเสี่ยงนี้ โดยกำรควบรวมบริษัทลูกเพื่อกำรขยำยขอบเขตกำรรับงำน โดยเปลี่ยนจำก
บริษัท PPS Information Consultant จ ำกัด เป็น บริษัท PPS Innovation จ ำกัด ท ำให้สำมำรถรับด ำเนินกำรธุรกิจได้ทั้งด้ำน IT และด้ำนพลังงำน 

3. ความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับความต้องการ 

บริษัทฯ มีแผนป้องกันควำมเสี่ยงทำงด้ำนนี้ โดยกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครงำนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น กำรประกำศรับสมัครงำนตำม
เว็บไซต์จัดหำงำน กำรส่งประกำศรับสมัครงำน ตำมมหำวิทยำลัยต่ำงๆ โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้ลงรับสมัครต ำแหน่งงำนใน JOBBKK 25 ต ำแหน่ง และ
สำมำรถ Online ต ำแหน่งทุกวันเพื่อเก็บประวัติของผู้ที่สมัครเข้ำมำใน JOBBKK ในส่วนมหำวิทยำลัย ได้ส่งจดหมำยเรียนคณบดี ส ำหรับกำรประสำมงำน
กับมหำวิทยำลัย เพื่อเจำะตลำดวิศวกร ภำคภำษำอังกฤษ ได้แก่ 

- สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติ สิรินธร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุรี 

- สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

 4. ความเสี่ยงด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

จำกกำรที่บริษัทฯ ได้มีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมขึ้นมำภำยในบริษัทฯ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึง
เร่ิมคิดค้นมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  และพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องนั้น บริษัทฯ พบว่ำกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม มีควำมเส่ียงจำกกำรถูกดัดแปลง ลอก
เลียนหรือท ำซ้ ำ ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรในกำรพัฒนำนวัตกรรมและควำมเสี่ยงจำกกำรร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกแล้วไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนจัดกำรควำมเส่ียง โดยกำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงนวัตกรรมเฉพำะกลุ่มพนักงำนบริษัทฯเท่ำนั้น และระหว่ำงกำรขำดแคลน
บุคลำกร บริษัทฯ เลือกร่วมงำนกับหน่วยงำนที่มีควำมน่ำเช่ือถือให้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิดของพนักงำนบริษัทฯ พร้อมกับกำรรับพนักงำน
ประจ ำเพิ่มเติม 
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5. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น 

ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชั่นเป็นควำมโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทำน ซ่ึงปัจจยัดังกล่ำวมีระดับควำมเส่ียงไม่มำกแต่ส่งผลกระทบอยำ่ง
สูงต่อชื่อเสียงในกำรด ำเนินกำรธุรกจิ ซ่ึงบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพือ่เป็นกำรปิดควำมเส่ียงด้ำนนี้ให้หมดไป บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดใหพ้นักงำน
ของบริษัทฯ ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตงิำน ISO 9001:2015 ควบคู่ไปกบันโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน พร้อมกบัปลูกจิตส ำนึกให้พนกังำน นอกจำกนี้ 
บริษัทฯ ยังมีช่องทำงส ำหรับร้องเรียนเกีย่วกบักำรคอร์รัปชั่นโดยสำมำรถติดต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ โดยตรงผ่ำน Email : 
whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทำงเพิ่มเติม 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้  

รายการทรัพย์สิน ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

การใช้งานปัจจุบัน มูลค่าตามบญัช ี
(บาท) 

ภาระผูกพัน วงเงินจ าน า/ 
จ านอง (บาท) 

1. ที่ดิน 
1.1) โฉนดเลขที่ 122513 ต ำบลสวน

หลวง อ ำเภอสวนหลวง 
กรุงเทพฯ เนื้อที่ 0-1-44 ไร ่

 
บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของ

บริษัทฯ 

 
2,900,000 

 
จ ำนอง ธนำคำร
ทหำรไทย จ ำกัด 

(มหำชน) 

 
100,000,000* 

1.2) โฉนดเลขที่ 16802, 16792 
ต ำบลบ่อ อ ำเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี  
เนื้อที่ 2-0-22 ไร่, 1-3-19 ไร่ 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

ที่ดินเปล่ำ  
(ซ้ือมำเพื่อกำรลงทุน) 

460,000 - ไม่มี - - ไม่มี - 

2. อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 
2.1) เลขที่ 381/6 (บนโฉนดเลขที่ 

122513) ต ำบลสวนหลวง 
อ ำเภอสวนหลวง กรุงเทพฯ  
เนื้อที่ 648 ตร.ม. 

 
บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

 
ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ 
และส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ

ของบริษัทย่อย 

 
4,484,446 

 
จ ำนอง ธนำคำร 
ทหำรไทย จ ำกัด

(มหำชน) 

 
100,000,000* 

2.2) ห้องชุดเลขที่ 1444/43 ชั้นที่ 1 
อำคำรชุดปำล์มฮิลล์ เลขที่ 8 
ถนนบำยพำส ต ำบลชะอ ำ 
อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 
เนื้อที่ 262 ตร.ม. 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

เป็นสวัสดิกำรส ำหรับ
ผู้บริหำรและพนกังำน 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 

3. เครื่องใช้ส านักงาน บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

ใช้ที่ส ำนักงำนและโครงกำร 1,653,392 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. เครื่องตกแต่งส านักงาน บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

ใช้ที่ส ำนักงำนและโครงกำร 210,040 -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

ใช้ที่ส ำนักงำนและโครงกำร 2,333,943 -ไม่มี- -ไม่มี- 

6. ยานพาหนะ บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

ใช้ที่ส ำนักงำนและโครงกำร 6,929,793 -ไม่มี- -ไม่มี- 

รวม   18,971,615   

* วงเงินจ ำนองรวม จ ำนวน 100,000,000 บำท เป็นกำรจ ำนองที่ดินอำคำรพรอ้มสิ่งปลูกสร้ำง 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยกำรสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ำกับ 7,140,135 บำท โดยรำยกำรดังกล่ำวได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้ำนบัญช ีโปรแกรมด้ำนงำนบุคคล 
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4.2 สัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 

 4.2.1 สัญญาให้เชา่อาคาร 

 บริษัทฯ ท ำสัญญำให้เชำ่พื้นที่อำคำรชั้น 2 และชั้น 3 (บำงส่วน) เพื่อเป็นส ำนกังำนใหญ่แก ่PPSD และ PPQ ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยและ
กิจกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

สัญญาเชา่อาคารพื้นที่ส านักงาน 

ผู้ให้เช่ำ  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้เช่ำ  บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ำกัด 

ค่ำเช่ำ  20,000  บำท ต่อเดือน 

ระยะเวลำ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2561 

 

สัญญาเชา่ช่วงอาคารส านักงาน 

ผู้ให้เช่ำ  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้เช่ำ  บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ำกัด 

ค่ำเช่ำ  20,000  บำท ต่อเดือน 

ระยะเวลำ ตัง้แต่วันที่ 1 กันยำยน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2562 

 

สัญญาเชา่อาคารพื้นที่ส านักงาน 

ผู้ให้เช่ำ  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้เช่ำ  กิจกำรรว่มค้ำ พพีีคิว 

ค่ำเช่ำ  2,000 บำท ต่อเดือน 

ระยะเวลำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 4.2.2 กรมธรรม ์

คู่สัญญำ บริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่กรมธรรม์ FA163047-18RBK 

ประเภทกรมธรรม ์ ประกันอัคคีภัย 

ทรัพย์สนิเอำประกัน 1444/43 ชั้น 1 อำคำรชุดปำล์มฮิลล์ อำคำร 8 ถ. บำยพำส ต.ชะอ ำ อ. ชะอ ำ จ. เพชรบุรี 

ระยะเวลำ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนำคม 2561 ถึงวันที่ 21 มีนำคม 2562 

วงเงินคุ้มครอง 3,888,900 บำท (ควำมคุ้มครองภัยธรรมชำติเพิ่ม วงเงิน 80,000 บำท) 

ผู้รับผลประโยชน ์ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 

 

คู่สัญญำ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่กรมธรรม์ 17-57200050 

ประเภทกรมธรรม ์ ประกันอัคคีภัย 

ทรัพย์สินเอำประกัน อำคำรส ำนักงำน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  
เลขที่ 381/6 ซอยพระรำมเก้ำ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรำมเก้ำ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

ระยะเวลำ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2560 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2561  

วงเงินคุ้มครอง 6,246,000 บำท 

ผู้รับผลประโยชน ์ ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

คู่สัญญำ บริษัท กรุงเทพประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่กรมธรรม์ 2556078 

ประเภทกรมธรรม ์ ประกันภยักลุ่มแบบชั่วระยะเวลำ 

บุคคลเอำประกัน พนักงำน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  

ระยะเวลำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที ่31 ธันวำคม 2561  

ผู้รับผลประโยชน ์ พนักงำน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  

 

คู่สัญญำ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรนัซ์ จ ำกัด 

เลขที่กรมธรรม์ PLI 0000099 PI-00541 

ประเภทกำรประกันภยั กำรประกันควำมรับผิดจำกวิชำชีพ (Professional Indemnity Insurance) 

ควำมคุ้มครอง/ควำมรับผิดชอบ งำนออกแบบ ควบคุมกำรก่อสรำ้ง บริหำรจัดกำรโครงกำร และรำยกำรกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

ระยะเวลำประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที ่1 มกรำคม 2562 

วงเงินประกันภัย ประกันภยัคุ้มครองควำมเสียหำยวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บำท 

ผู้รับผลประโยชน ์ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) หรือ บริษัท พีพีเอส วันเวิรค์ จ ำกัด  
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4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัท่ีเกี่ยวข้อง 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท บริษัทร่วม 2 บริษัท และกจิกำรร่วมค้ำ 1 แห่ง โดยบริษัทฯ มีมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ โดยวิธีรำคำทุนรวม-สุทธิทั้งสิ้น 10,984,877 บำท หรอืคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.72 ของสินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงิน
เฉพำะของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอยีดดังนี้ 

บริษัท ทุนช าระแลว้ 
(บาท) 

สัดส่วนการลงทุน 
(%) 

มูลค่าเงินลงทุน (บาท) 

PPSOW 3,000,000 99.99% 3,453,720 

PPSI 5,000,000 89.99% 4,499,990 

EE 12,949,822 90.00% 11,680,447 

SSP 1,000,000 60.00% 600,000 

SWAN 7,000,000 35.00% 2,449,980 

PROFIN 20,000,000 33.33% 1,666,666 

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

รวมราคาทุน 26,990,803 

หัก ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน – PPSOW (3,453,720) 

หัก ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน – PPSI (4,499,990) 

หัก ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน – EE (5,602,236) 

หัก ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน – SWAN (1,102,480) 

รวม 12,332,377 

หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอกำรขำย (1,347,500) 

รวมเงินลงทุนวิธีราคาทุน-สุทธ ิ 10,984,877 
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4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

นโยบำยกำรลงทุนของบริษัทฯ คือ พจิำรณำขยำยธุรกิจเพือ่เพิ่มศักยภำพในกำรรับงำน โดยลงทุนร่วมกับพันธมิตรทำงธรุกิจที่รู้จักกันมำนำน หรือ
บริษัทที่มีชื่อเสียง เพื่อจัดตั้งกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) หรือกจิกำรค้ำร่วม (Consortium) ส ำหรับกำรเข้ำรับงำนหรือเข้ำร่วมประมูลงำนโครงกำรที่
มีขนำดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมพร้อมของบุคลำกรและทีมงำน อัตรำกำรท ำก ำไรต้องเป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ ควบคู่ไปกับกำร
พิจำรณำคัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจที่นำ่เช่ือถือ ทั้งในเรื่องคุณภำพของงำนก่อสร้ำง ฐำนะทำงกำรเงิน ควำมนำ่เช่ือถือของผู้บริหำร เพื่อป้องกันควำม
เส่ียงที่อำจเกิดขึ้นจำกโครงกำรที่ท ำรว่มกันในอนำคต 

ส ำหรับนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ควำมเส่ียง และสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่ง
รอบคอบ โดยจะพจิำรณำลงทุนในบริษทัย่อยที่มีศักยภำพที่จะเกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส ำคัญ และโครงกำรลงทุน
แต่ละโครงกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท และทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมัตทิี่ก ำหนดไว้ ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบำย
ส่งกรรมกำร และ/หรือผู้บรหิำรของบรษิัทฯ เข้ำไปเป็นกรรมกำรส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทำง และนโยบำยกำรบริหำรงำนที่ส ำคัญของ
บริษัทย่อยดังกลำ่ว ให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

 ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงเกินกว่า 5% ของส่วนผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดผล
ในทางลบต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคัญ 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไป  

ส ำนักงำนใหญ ่  

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) (PPS) 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์ 0 2718 2785-9 
โทรสาร 0 2300 5545-6 
เว็บไซต์ www.pps.co.th 
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้ค าปรึกษาและบริหารโครงการกอ่สร้างแก่เจ้าของโครงการ ส าหรับงาน

ก่อสร้างอาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะดา้น
วิศวกรรม 

ทุนจดทะเบียน 215.99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 863.99 ล้านหุ้น 
ทะเบียนบริษัทมหาชน 0107555000147 
 

บริษัทย่อย  

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ำกัด (PPSOW) 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 101 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 1 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง      
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์ 0 2718 2785-9 
โทรสาร 0 2300 5545-6 
เว็บไซต์ www.pps.co.th/ppsd 
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการการออกแบบโครงสร้างและงานระบบ 
ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 100 บาท จ านวน 30,000 หุ้น 
 

บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ำกัด (PPSI) 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 77 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
10250 

โทรศัพท์ 0 2718 2785-9 
โทรสาร 0 2300 5545-6 
เว็บไซต์ www.ppsic.co.th 
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการท าสือ่มีเดีย และสื่อโฆษณา 
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จ านวน 500,000 หุ้น 
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ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 

สถานที่ติดต่อ 10 Anson Road, #31-01 International Plaza, Singapore 079903 
โทรศัพท์ (+65) 9742-8370 
โทรสาร - 
เว็บไซต์ www.ensembleequity.com 
ลักษณะธุรกิจ Provision Of Project Management And Engineering Consulting Services & Products 
ทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ จ านวน 500,000 หุ้น  

 
บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ำกัด (SPP) 
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์ 0 2718 2785-9 
โทรสาร 0 2300 5545-6 
เว็บไซต์ www.sapatt.com 
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอจัริยะ เมืองอัจฉริยะ 
สถานที่ติดต่อ 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10,000 บาท จ านวน 100 หุ้น 

 

บริษัทร่วมทุน  

บริษัท สวอน แอนด ์แมคลำเรน (ประเทศไทย) จ ำกัด (SWAN) 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 101 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 60  (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง     
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์ 0 2300 5518 
โทรสาร 0 2300 5545-6 
เว็บไซต์ www.pps.co.th 
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบดา้นสถาปัตยกรรม เพื่อรองรับงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และดา้นตกแต่งภายใน 
ทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จ านวน 700,000 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 245,000 หุ้น หรือร้อยละ 35 
 

บริษัท โปรฟิน กรุป๊ จ ำกัด 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้นที่ 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
เว็บไซต์ www.profincoin.io 
ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจ ICO PORTAL พัฒนาซอฟแวร์ส าหรับการลงทุน 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 ล้านบาท 
สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  :  33.33 % 

บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จ ากัด  : 33.34 % 
บริษัท เวโลพาร์ค จ ากัด   : 33.33 % 
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กิจกำรร่วมค้ำ  

กิจกำรร่วมค้ำ พีพีคิว (PPQ) 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์ 0 2718 2785-9 
โทรสาร 0 2300 5545-6 
เว็บไซต์ www.pps.co.th 
ลักษณะธุรกิจ รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลฎีกา ของส านกังานศาลยุตธิรรม 
ทุนกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท 
สัดส่วนการร่วมทุน 2.64 ล้านบาท 
 
 
 

บุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ  

นำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ 
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

สถานที่ติดต่อ ชั้น 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
62 รัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 0 2229 2000 
โทรสาร 0 2359 1259 
 

ผู้สอบบัญช ี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั 
สถานที่ติดต่อ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2259 5300-2,  0 2332 5126-9 
 

ที่ปรึกษำกฎหมำย ส ำนักงำนกฎหมำยเทพ 
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 หอ้ง1106-1108   

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2278 1679-84 
โทรสาร 0 2271 2367, 0 2271 2587 
 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่นๆ 

- ไม่มี - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้ 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 215,999,890.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  จ านวน 859,855,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว 214,963,785.50 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 

 ทั้งนี ้หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้ 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 นายพงศ์ธร  ธาราไชย 117,727,479 13.692 

2 นายธีรธร  ธาราไชย 106,609,226 12.399 

3 นายประสงค์  ธาราไชย 101,539,412 11.809 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 62,355,682 7.252 

5 นายสัมพันธ์  หงษ์จินตกุล 30,300,000 3.524 

6 นายทักษิณ ตันติไพจิตร 20,676,604 2.405 

7 นายธัช ธงภกัดิ ์ 12,657,525 1.472 

8 นางสาวสุปราณี เย็นสุข 12,269,000 1.427 

9 นางเรวดี  ธาราไชย 12,096,000 1.407 

10 นางกัญญา ชินรกัษา 10,751,300 1.250 

11 นายดุสิต วงศ์สุทธิโรจน ์ 10,000,000 1.163 

12 นายวรเดช เปีย่มสุวรรณ 8,447,477 0.982 

13 นายวภิาต ภัคอธิคม 6,955,500 0.809 

14 นายอาชว์ นยิมไทย 6,500,000 0.756 

15 นายยรรยง ธรรมธัชอาร ี 6,500,000 0.756 

16 นายศุภการ เตชัสอนันต ์ 6,300,000 0.733 

17 นายเชษฐ เหมือนส้ม 4,670,000 0.543 

18 นางสาวอัญชนา พินจิกุศลจิต 4,552,000 0.529 

19 ผู้ถือหุ้นอื่น 318,947,937 37.09 

ยอดรวมทุนช าระแลว้ 859,855,142 100.00 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 858,241,928 99.81 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่งด้าว 1,613,214 0.19 
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หมายเหตุ 

  1. ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

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

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

7.3 หลักทรัพย์อื่นๆ  

 - ไม่มี – 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2559-2561  

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขทาง
กฎหมาย ค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชปีี 2559-2561 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ รอบผลการด าเนินงานปี 

ปี 2559 
ปีที่ผ่านมา 

ปี 2560 
ปีที่ผ่านมา 

ปี 2561 
ปีที่น าเสนอ 

ก าไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 32.87 49.39 6.67 

เงินปันผลจ่าย  28.31 31.91 16.72 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)/1 90.68 68.05 239.89 

 หมายเหต ุ /1 : ค านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 ชุด และคณะผู้บริหาร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม 

5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

7. คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

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

แผนผังโครงสร้างองค์กร (ปัจจุบัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ โครงสร้างบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

รองกรรมการผู้จัดการ  าย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รองกรรมการผู้จัดการ 
  ายบั ชีและการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค  กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ส านักบริหารความเสี่ยง 

ส านักตรวจสอบภายใน 

ส านักก ากับการป ิบัติงาน 

ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบการท างาน 

กรรมการผู้จัดการ PPS 

รองกรรมการผู้จัดการ 
  ายโครงการ 

  ายบริหารโครงการ   ายส านักบริหาร

โครงการ (PMO) 

  ายส ารวจปริมาณงาน

และราคา (QS) 

  ายพัฒนาธุรกิจ 

  ายบั ชี 

  ายการเงิน 

  ายบุคคลและ 
พัฒนาองค กร 

  ายจัด ื้อ 

  ายเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

รองกรรมการผู้จัดการ 
  ายพัฒนาธุรกิจ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
  ายธุรการ 
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8.1 ค  กรรมการบริษทั (Board of Director)  

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ลำดับ รายนาม  ตำแหน่ง  ปร เภทกรรมการ  การดำรงตำแหน่ง  
(รับต าแหน่ง) 

1 นายประสงค  ธาราไชย ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

2 นายธัช ธงภกัดิ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

3 นายพงศ ธร ธาราไชย กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

4 นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 

รับต าแหน่ง 25 เม.ย. 61 
ด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 2 

5 พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนกุูลกิจ กรรมการอิสระ กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 

รับต าแหน่ง 24 เม.ย. 58 
ด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 2 
ครบวาระเมื่อ 25 เม.ย. 61 

6 นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 

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

7 นายคเชนทร  เบ จกุล กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

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

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

 โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

  นายประสงค  ธาราไชย หรือ นายพงศ ธร ธาราไชย หรือ นายธัช ธงภักดิ์ เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคั ของบริษัทฯ 

 ข้อจ ากัดอ านาจของกรรมการ  
  - ไม่มี - 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่แล ความรับผิดชอบของค  กรรมการบริษัท 

1. ป ิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ ้ือขายสินทรัพย ที่ส าคั ตามกฎเกณฑ ของตลาดหลักทรัพย ฯ หรือตามหน่วยงานอื่นๆ 
ก าหนด เป็นต้น 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ ธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 

3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย และตลาดหลักทรัพย  รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย ฯ และเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป 
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6. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ่ึงมีอ านาจผูกพันบริษัทฯ 

7.  แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจ 
และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

8.  พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ึ่งสินทรัพย  เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  ในการ
พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย ฯ 

9.  พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย ฯ 

10.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ส าหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

ค  กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 
1 พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนกุูลกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ครบวาระ 25 เม.ย. 61 

2 นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค. 61 

3 นายคเชนทร  เบ จกุล กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

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

หมายเหต ุ 1. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  
  2. นายคเชนทร ์เบญจกุล นายธนิต ธงทอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์

การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯ  
  3. นายอนุพันธ์ วนานุกูล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ค  กรรมการสรรหาแล พิจาร าค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)  

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1.  นายคเชนทร  เบ จกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2.  นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3.  นางสาววรภรณ  พุกภิ โ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

หมายเหต ุ 1. ล าดับที ่1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ  
  2. นางสาววรภรณ์  พุกภิญโญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 

ค  กรรมการธรรมาภิบาลแล ความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)  

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายพงศ ธร  ธาราไชย  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

2. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกยีรติ  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

4. นางวณิชธนันท   วิจกัขณ สังสิทธิ์  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. นางสาวรุ่งนภา    ศรีช่วย กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
ค  กรรมการบริหาร (Executive Committee)  
 ในป ี2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายพงศ ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายธัช ธงภกัดิ ์ กรรมการบริหาร 

4. นายวันชยั เรืองทรัพย เอนก กรรมการบริหาร  

5. นายนพรัตน  นรินทร  กรรมการบริหาร  

6. นายวรเดช เปีย่มสุวรรณ กรรมการบริหาร  

7. นางวณิชธนันท  วิจักขณ สังสิทธิ ์ กรรมการบริหาร  

 โดยมี นางสาวอังศุพันธ  ทองประภา เปน็เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
หมายเหต ุ  
1. ดร.ธีรธร ธาราไชย ได้ลาออกจากต าแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
2.  แต่งต้ังนางวณิชธนันท  วจิักขณ สังสิทธิ์ เป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ  2561 
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ค  กรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

 ในป ี2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายประวัติ กิตพิงศ ไพโรจน  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

2. นายพงศ ธร ธาราไชย กรรมการบริหารความเส่ียง  

3. นายโอภาส สกุลศิริกมล กรรมการบริหารความเส่ียง  

4. นางสาววรภรณ  พุกภิ โ  กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ค  กรรมการพัฒนาร บบการท างาน 
 ในปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1 นายเอกกมล เลิศชุนหะเกียรต ิ ประธานกรรมการ 

2 นายดิษฐา นนทวิรวงษ  กรรมการ 

3 นายฐกร  ศิระวุฒิพร กรรมการ 

4 นายปรั  า เกมาหะยุง กรรมการ 

5 นายวีระ เย็นปรีชา กรรมการ 

6 นางสาวสราพร เลิศล้ า กรรมการ 

 
โดยมี นางสาวสุรีย  ทองสมาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 
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สถิติการเข้าปร ชุมของกรรมการชุดตา่งๆ (จ านวนครั้ง) 

(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561) 

 

หมายเหต ุ  
  1. นายธนิต ธงทอง เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561 ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
 2. นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ เขา้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2561 

กรรมการครบวาร  / ลาออกร หว่างปี 

1. พล.ต.ท.นพ. นุกุล เจียมอนุกูลกิจ หมดวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

2. นายธีรธร ธาราไชย ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 

 

รายชื่อ 

คณะกรรมการ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
ธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

กรรมการ
บริหาร 

กรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

กรรมการ
พัฒนาระบบ
การท างาน 

1. นายประสงค  ธาราไชย 4/4       

2.นายธัช ธงภักดิ ์ 4/4    12/13   

3.นายพงศ ธร ธาราไชย 4/4   2/2 13/13 4/4  

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

5.นางวิภาว ีบุณยประสิทธิ ์ 4/4 4/4 2/2 2/2    

6.นายคเชนทร  เบ จกุล 4/4 4/4 2/2     

7.นายธีรธร ธาราไชย 4/4    11/11   

8.นายธนิต ธงทอง 3/3 3/3      

9.นายวันชัย เรืองทรัพย เอนก     13/13   

10.นายนพรัตน  นรินทร      12/13   

11. นายวรเดช เปี่ยมสวุรรณ     13/13   

12.นายโอภาส สกุลศิริกมล      3/4  

13.นายประวัติ กิติพงศ ไพโรจน       4/4  

14.นางสาววรภรณ  พกุภิ โ    2/2   4/4  

15. นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ       2/2   18/23 

16. นางวณิชธนันท  วจิักขณ สังสิทธิ ์    1/2 9/11   

17. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย    1/2    

18. นายดิษฐา นนทวิรวงษ        20/23 

19. นายฐกร  ศิระวุฒิพร       14/23 

20. นายปรั  า เกมาหะยุง       15/23 

21. นายวีระ เย็นปรีชา       17/23 

22. นางสาวสราพร เลิศล้ า       18/23 
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8.2 ค  ผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)  

ในปี 2561 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.)  
ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายพงศ ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

2. นายธัช ธงภกัดิ ์ กรรมการผู้จัดการ 

3. นายธีรธร ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการ  ายบั ชีและการเงิน 

4. นายวันชยั เรืองทรัพย เอนก รองกรรมการผู้จัดการ  ายโครงการ 

5. นายนพรัตน  นรินทร  รองกรรมการผู้จัดการ  ายพัฒนาธุรกิจ 

6. นางสาววรภรณ  พุกภิ โ  ผู้อ านวยการ  ายบั ช ี

หมายเหตุ : นายธีรธร ธาราไชย ได้ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ  ายบั ชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ล ความรับผิดชอบของปร ธานกรรมการบริหาร (CEO) 

1) มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ และรายงาน

ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามล าดับ 

2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่  ายบริหารจัดท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่าย

ประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3) พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 

4) มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การป ิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

หรือเพื่อผลประโยชน ของบริษัทฯ เป็นส าคั  

5) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการจัด ้ือ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริ หาร ภายใต้

วงเงินที่ก าหนดไว้ตามตารางอ านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศใว้ 

6) พิจารณาการน าสิทธิและทรัพย สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน าเสนอคณะ

กรรมการบริหารอนุมัติ  

7) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ

8) ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ  

9) ควบคุม ดูแล และติดตามการด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ 

 

ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารจะอยู่ใต้การบังคับบั ชาและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและให้ประธานกรรมการบริหารป ิบัติตาม
แนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนดไว ้
 อนึ่ง การด าเนินการใดๆ ของประธานกรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด าเนินการที่ท าให้ประธานกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาอนุมัติไว้ 
 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการบริหารได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ล ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1) มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามล าดับ 

2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่  ายบริหารจัดท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่าย
ประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3) พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 
4) มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การป ิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

หรือเพื่อผลประโยชน ของบริษัทฯ เป็นส าคั  
5) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการจัด ้ือ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้
วงเงินที่ก าหนดไว้ตามตารางอ านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ 

6) พิจารณาการน าสิทธิและทรัพย สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารอนุมัติ  

7) ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบั ชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการป ิบัติตาม
แนวทางและนโยบายที่ประธานกรรมการบริหารก าหนดไว้ 

อนึ่ง การด าเนินการใดๆ ของกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด าเนินการ ที่ท าให้กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) ยกเว้น เป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

  คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 
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8.3  เลขานุการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ   ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการ ึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป ิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (หลักสูตร Company Secretary Program Class 42 / 
2011) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2555 เพื่อท าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบั  ัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 
2535 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่แล ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน 

3.  จัดท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐาน
ดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้ าปีนับแต่วันที่ มีการจัดท าเอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าว  
  การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ 

(1)  การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(2)  งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 

มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบั  ัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  
(3)  ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท าค าเสนอ ้ือหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป 
(4)  การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกจิการที่บริษัทจัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนก าหนด 

4.  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดต่อไป 

5.  ต้องป ิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ ่ือสัตย สุจริต รวมทั้งต้องป ิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค  
ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระท าการใดอันเป็นการขัด หรือแย้งกับประโยชน ของบริษัทอย่างมีนัยส าคั  

6.  ต้องป ิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิ ญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท าภายใต้สถานการณ อย่างเดียวกัน 
โดย 

(1)  การตัดสินใจได้กระท าไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน สูงสุดของบริษัทเป็นส าคั  
(2)  การตัดสินใจได้กระท าบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ 
(3)  การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 

 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งไม่อาจป ิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจป ิบัติหน้าที่ได้ 
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8.4 ค่าตอบแทนค  กรรมการแล เปรยีบเทียบค่าตอบแทนค  กรรมการต่างๆ ร หว่างปี 2559 ถงึ 2561  

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน
โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

หลักเก ฑ์ค่าตอบแทน 

ในการประชุมสามั ผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ประกอบดว้ย (1) ค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี  (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผล
การด าเนนิงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจ านวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนพิเศษ
ดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ตอ่ปี  

 ส าหรับค่าเบี้ยประชุมตอ่ครั้ง มีรายละเอยีดดังนี้ 

ค  กรรมการ 
ค่าเบ้ียปร ชุมต่อคร้ัง 

2561 2560 (ปีที่ผ่านมา) 
ค  กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 
รองประธานกรรมการบริษัท 13,000 บาท 13,000 บาท 

กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 
ค  กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

ค  กรรมการสรรหาแล พิจาร าค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  10,000 บาท 10,000 บาท 
ค  กรรมการธรรมภิบาลแล ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 10,000 บาท 10,000 บาท 

กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 10,000 บาท 10,000 บาท 

 

2. ค่าตอบแทนปร จ า เงินเดือน แล ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

 -- ไม่มี -- 
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 สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 

 (หน่วย : บาท) 

หมายเหต ุ        1. พล.ต.ท.นพ.นุกุล เจยีมอนุกูลกจิ หมดวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

  2. นายธนิต ธงทอง เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

รายชื่อค  กรรมการ ต าแหน่ง 

เบี้ยปร ชุมปี พ.ศ. 2561 

ค่าตอบแทน
พิเศษ  

(เงินโบนัส) 
รวม ค  กรรม 

การบริษัท 

ค  กรรม 
การ

ตรวจสอบ 

ค  กรรมการ
สรรหาแล 
พิจาร า

ค่าตอบแทน 

ค  กรรมการ 
ธรรมาภิบาลแล 
รับผิดชอบต่อ

สังคม 
1.นายประสงค  ธาราไชย ประธานกรรมการ 60,000 - - - - 60,000 

2.นายพงศ ธร ธาราไชย กรรมการ, 
ประธานกรรมการบริหาร, 
ประธานกรรมการธรรมาภิ
บาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม, 

40,000 - - - - 40,000 

3.นายธัช   ธงภักดิ ์ กรรมการ, 
กรรมการบริหาร, 
กรรมการผู้จัดการ 

40,000 - - - - 40,000 

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

5.พล.ต.ท.น.พ นุกูล เจียม
อนุกูลกิจ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการอิสระ 

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

6.นางวิภาว ี  บุณยประสิทธิ ์ กรรมการ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, 
กรรมการธรรมาภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

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

7.นายคเชนทร   เบ จกุล กรรมการ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหา
และ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

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

8.นายธนิต ธงทอง กรรมการ, 
กรรมการตรวจสอบ 

30,000 30,000   - 60,000 

รวม 300,000 135,000 40,000 20,000 - 495,000 
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 สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2559-2561  
             (หน่วย : บาท) 

 1. ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

  นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะ
ดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ 

  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
ค่าโทรศัพท  เป็นต้น ส าหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อ านวยการโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมใน
อัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในต าแหน่งที่ป ิบัติงาน) ที่ระบุในสั  าจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ/1  

 2.    ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี – 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
และความ

รับผิดชอบต่อ
สังคม 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
และความ

รับผิดชอบต่อ
สังคม 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
และความ

รับผิดชอบต่อ
สังคม 

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

2.นายพงศ ธร  ธาราไชย 140,000 - - - 240,000 - - - 40,000 - - - 

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

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

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

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

7.นายคเชนทร   เบ จกุล 168,000 40,000 20,000 - 260,000 40,000 30,000 - 40,000 40,000 20,000 - 

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

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

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

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ  
(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษัท) 

7 24.17 7 28.64 8 34.31 

รวม 7 24.17 7 28.64 8 34.31 
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8.5 บุคลากร  

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

ต าแหน่ง 

จ านวนพนักงาน (คน) 
  31  ธันวาคม 2561 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ผู้อ านวยการโครงการ 16 16 16 

ผู้จัดการโครงการ 40 29 32 

วิศวกรโยธา 57 71 72 

วิศวกรเครื่องกล 25 26 27 

วิศวกรไฟฟ้า 32 33 36 

สถาปนิก 14 17 29 

ช่างเทคนิค 37 37 37 

บั ชีและการเงิน 9 9 9 

  ายส านักงานเลขานุการและธุรการ 53 67 63 

แม่บ้านและพนักงานขับรถ 7 6 5 

รวม 290 311 326 

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร 
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการผลตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 184.82 207.90 224.19 

รวม 184.82 207.90 224.19 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในร ย  3 ปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคั ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
 
 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เ อร วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคั กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดมา  เนื่องจาก

บริษัทฯ เห็นว่าบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และทัศนคติที่ดีจะเป็นก าลังที่ส าคั ในการด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ  บริษัทฯ จึงจัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเป็นประจ าสม่ าเสมอ  มีศูนย  ึกอบรมของบริษัทฯ หรือ “ PPS Training Center”  ่ึงเป็นองค กรแม่ข่ายการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) ที่ได้การรับรองจากสภาวิศวกร เป็นหน่วยงานหลักของบริษัทฯ ในการ
พัฒนาบุคลากร โดยในปี 2561 บริษัทฯ  ได้รับรางวัล “องค กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น” 2 ปี ้อน ศูนย  ึกอบรม PPS Training 
Center ไดม้ีการพัฒนาพนักงานและอัพเดทข้อมูลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก คิดเป็นหน่วย
พัฒนา PDU (Professional Development Unit) จ านวน 1,765.5 หน่วย  ่ึงหน่วยพัฒนา (PDU) นี้ ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน ใน
การขอเล่ือนระดับขั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจ และแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career 
Path Planning) เพื่อการพัฒนาองค กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ เช่น การ ึกอบรมภายใน 
(In-house Training)  ่ึงจะใช้วิทยากรจากภายในและภายนอกมาบรรยาย  การอบรมกับหน่วยงานภายนอก (Public Training) การ ึกอบรมเชิง
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ป ิบัติการ (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Leaning) การสอนงาน (Coaching)  ่ึงได้แบ่งหลักสูตรการอบรมไว้ 5 ระดับ ตาม 
Career Path Planning   

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ 
โดยบรษิัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการ ึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ โดยเฉลี่ยที่ 40 ชั่วโมง/คน/ปี  ่ึงในปี 2561 
นี้   ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ ที่ก าหนด  ่ึงโปรแกรมการอบรมที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ดังต่อไปนี้  

 
ร ดับที่ 1 Basic Training  
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ก าหนดขึ้น เพื่อให้วิศวกรและสถาปนิกยึดถือป ิบัติงานด้านวิชาชีพเป็นแนวทาง
เดียวกัน และให้การประกอบวิชาชีพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามหลักป ิบัติ และสื่อสารให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ ได้ทราบและเข้าใจในการ
ท างาน การด าเนินงานของบริษัทฯ หลักสูตรที่จัดอบรม ได้แก่ 

1.1 หลักสูตร “จริยธรรม จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพวิศวกรรม” เน้นเร่ืองข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ต้องป ิบัติตาม และข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นหลักส าคั  และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลต่อต้านคอร รัปชั่น ความโปร่งใสในการท างาน ภายใต้นโยบาย
ของบริษัทฯ “ป ิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร รัปชั่น” 

1.2 หลักสูตร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เน้นบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางการป ิบัติงานให้ตรง
ตามนโยบายก ากับการดูแลกิจการที่ดี ในการป ิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุก  าย รวมถึงการป ิบัติที่ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน 
และทรัพย สินทางปั  า 

ร ดับที่ 2 Intermediate Training  
  ส าหรับพนักงานระดับกลางที่มีความรู้พื้นฐานในการท างานระดับหนึ่ง เปน็การเพิ่มศักยภาพในการท างานด้านวิชาชีพ ได้แก่  

2.1 หลักสูตร “แนวทางการเล่ือนขั้นสามั วิศวกรโยธา” ส าหรับผู้จัดการโครงการ และวิศวกร  ่ึงหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่แนะแนวทางการ
ขอรับใบอนุ าต การสอบสัมภาษณ  และการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ สามั วิศวกร เพื่อให้สามารถได้รับใบอนุ าตประกอบวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมในขอบเขตที่กว้างขึ้น 

2.2 หลักสูตร “แนวทางการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง” เน้นการค านวณราคาการจัด ้ือจัดจ้างในแต่ละรายการตามหลักเกณฑ  วิธีการ ที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด 

2.3 หลักสูตร “IQA ระบบคุณภาพ ISO:2015” เน้นหลักการตรวจประเมินคุณภาพให้ตรงตาม ISO 9001:2015 เพื่อให้ในไ ต งานมีมาตรฐาน
การป ิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

2.4 หลักสูตร “Onsite Training” เพื่อให้เข้าใจในเรื่องงานก่อสร้างของแต่ละโครงการที่มีจุดเด่น และลักษณะพิเศษในการควบคุมงานที่แตกต่าง 
เช่น โครงการไทยรัฐ อาคาร 17 และโรงจักร โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 2 โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย 
และโครงการไอคอนสยาม เป็นต้น  

ร ดับที่ 3 Advance Training  
ส าหรับพนักงานระดับอาวุโสหรือผู้จัดการโครงการขึ้นไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ได้แก่ 

3.1 “การบริหารสั  าก่อสร้าง FIDIC” เพื่อให้เกิดความเข้าใจเร่ืองสั  างานก่อสร้างระดับสากล  ข้อควรระวังในสั  า  รวมถึงการลดปั หา
การเคลมที่อาจจะเกิดในไ ต งาน 

3.2 หลักสูตร “วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project” เน้นเร่ืองการวางแผนการท างานในโครงการก่อสร้างด้วยโปรแกรม  Microsoft 
Project  รวมถึงการประเมินระยะเวลาที่โครงการ ท าให้สามารถติดตามงาน และส่งมอบงานได้ตรงเวลา และ ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน
ได ้ 

3.3 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค กร” เน้นเร่ืองการวิเคราะห ความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อหากลยุทธ ในการ
จัดการควบคุมความเส่ียงและประยุกต ใช้ให้เข้ากับองค กร 
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ร ดับที่ 4 Continuous Training  
  ส าหรับพนักงานทุกระดับ โดยเป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเชิง Soft Skill เพื่อเพิ่มทักษะในการท างานที่แตกต่างออกไป และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
ด้านการสร้างสรรค นวัตกรรม และแนวคิดต่างๆมาประยุกต ให้เข้ากับการท างาน ได้แก่ 

4.1 หลักสูตร “Essential Innovation Skills” เน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อสามารถน าไปใช้ในการท างานและการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน 
สูงสุด 

4.2 หลักสูตร “Powerful Communication” เน้นเข้าใจวิธีคิดและแนวทางในการสื่อสารในฐานะผู้น าทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ  หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  

4.3 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” เน้นเร่ืองอิริยาบถที่สง่างามในการบริหารงาน และบุคลิกาภาพที่ดูน่าเช่ือถือแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น า  

4.4 หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นเข้าใจวิธีคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน ต่อ
สังคม รวมถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการเพื่อความยั่งยืน เช่น โครงการ CSR ต่างๆ เป็นต้น 

ร ดับที่ 5 Special Training 
  ส าหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในระดับผู้จัดการโครงการ หรือผู้อ านวยการโครงการ เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงลงไป 
เพื่อเพิ่มทักษะและความช านา ในการท างาน 

5.1 หลักสูตร “IOT (Internet of thing)” เน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร เน็ต เช่น Smart Building  Motion Sensor  และรายงานสภาพอุณหภูมิภายใน-ภายนอกอาคาร เป็นต้น 

5.2 หลักสูตร “BIM MODEL START UP” เน้นสามารถใช้งานโปรแกรมในการสร้างแบบจ าลองให้เห็นมิติ และมุมมองของงานก่อสร้างมากขึ้น 
รวมถึงการ Combine Shop Drawing และ As Built Drawing ด้วยเครื่องมือและค าสั่งของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ  ่ึงจะเป็น
ประโยชน ทั้งช่วงก่อสร้างและการใช้งาน 

5.3 หลักสูตร “พรบ.การจัด ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เน้นเรื่องพระราชบั  ัติการจัด ้ือจัดจ้างให้มีกรอบการ
ป ิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดเกณฑ มาตรฐานกลาง และด าเนินการจัด ้ือจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค ของการใช้งานเป็น
ส าคั  

อย่างไรก็ตามในปี 2561 นั้น นอกจากการจัดอบรมข้างต้น บริษัทฯ โดย PPS Training Center ยังได้จัดอบรมให้กับองค กรภายนอก ได้แก่ บริษัท 
อารียา พรอพเพอร ตี้ จ ากัด (มหาชน) หลักสูตร การจัดการและติดตามงานก่อสร้าง และ จัดอบรม Public Training ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
จากเจ้าของโครงการ และลูกค้าภายนอก คือ หลักสูตร การบริหารสั  าก่อสร้าง FIDIC และ หลักสูตร พรบ. จัด ื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และอีกพิธีการที่ทางบริษัทฯได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา คือ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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9.  การก ากบัดแูลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ” มีควำมมุ่งมั่นที่จะยึดแนวปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลท.” 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ “ก.ล.ต.” เพื่อยกระดับกำรดูแลกิจกำรไปสู่ระดับสำกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรบริหำรงำน และก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และสำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ก่อนหน้ำนี้บริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีขึ้นเป็นลำยลักษณ์อักษรและประกำศใช้ ณ วันทื่ 9 มิถุนำยน 2555 และใช้ชื่อใน
ช่วงแรกว่ำ “นโยบำยธรรมำภิบำล บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)” ต่อมำได้มีกำรทบทวนเน้ือหำและเปลี่ยนชื่อเป็น “นโยบำยกำร
ก ำกับดูและกิจกำรที่ดี” ซ่ึงประกำศใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 และมีกำรทบทวนทวนเป็นประจ ำทุกปี และในปี 2561 นี้ คณะกรรมกำรมีวำระ
พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งล่ำสุดในปี 2560  โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 
พฤศจิกำยน 2561 มีมติที่ประชุมให้แก้ไขในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม กลยุทธ์ และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
ต่ำงๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงเนื้อหำอื่นๆ ยังคงมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำกำรน ำหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance 
Code (CG Code)) ที่ออกโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  มำปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรได้
พิจำรณำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เข้ำใจถึงหลักกำรปฏิบัติและควำมส ำคัญของ CG Code และเพื่อเป็นแนวทำงไปปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์ต่อกำรสร้ำง
คุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้น ำหลัก CG Code มำเร่ิมปรับใช้ตั้งแต่ปี 2560 และยังคงแนวปฏิบัติเดิม CG Principles ปี 
2555 ไว้เกือบทั้งหมด โดยปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีแผนปฏิบัติดังนี้ 

  1. ประธำนกรรมกำรควรเป็นกรรมกำรอิสระ 

  ประธำนกรรมกำร ปัจจุบันไม่เป็นกรรมกำรอิสระ เนื่องจำกประธำนกรรมกำร เป็นที่ยอมรับของกรรมกำร ผู้ถือถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร (CEO) ไว้
อย่ำงชัดเจน และมีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ ำทุกปี 

  2. องค์ประกอบคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง 

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีองค์ประกอบคณะกรรมกำร 7 ท่ำน คือ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซ่ึงบริษัทฯ ตระหนัก
และได้พิจำรณำในแนวทำงกำรปฎิบัตินี้ โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้มีวำระพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ออกตำมวำระ และแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ (กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน) หำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น มีมติเห็นชอบ บริษัทฯ จะมีองค์ประกอบ
คณะกรรมกำร 8 ท่ำน แบ่งเป็น กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ จะมีกำรพิจำรณำปรับข้อปฏิบัติดังกล่ำว
นี้ให้เหมำะสมกับบรบิทธุรกิจของบริษัทต่อไป 

 ทั้งนี้บรษิัทฯ ได้เผยแพรน่โยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บนเว็บไซตข์องบริษัท www.pps.co.th โดยก ำหนดกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไว้ ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและเคำรพสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของ  
บริษัทฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสิทธิพื้นฐำนที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่ำเทียมกันประกอบด้วย สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในกำรเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม สิทธิในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเป็นกรรมกำร สิทธิในกำรออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ สิทธิในกำรรับเงินปันผล สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับ
สำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ 

 นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังได้ดูแลให้มีกำรถือปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด และมีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่ำงเต็มที่ 
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 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมกำรบริษัท จะจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ภำยใน 4 เดือน นับจำกวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับกำรประชุม
ครำวอื่นนอกจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมเม่ือเห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นเข้ำชื่อกันท ำหนังสือร้องขอตำมข้อบังคับของ
บริษัทฯ และหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุม ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยระบุ
สถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียดและเหตุผลตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียน
ทรำบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อำจมำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
ก่อนวันประชุม และท ำกำรโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ก่อนวันประชุม ซ่ึงเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 21 วัน รวมทั้งน ำเสนอ
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน คณะกรรมกำรมีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยเข้ำร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น ตลอดจนให้ควำมส ำคัญในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอ ำนำจให้ฝ่ำยจัดกำร และนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดเตรียมกำรประชุมผู้
ถือหุ้น ในกำรจัดส่งจดหมำยนัดประชุม จัดเตรียมสถำนที่ ที่สำมำรถเดินทำงไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลำที่เหมำะสม กำรให้ข่ำวสำรกำรประชุม กำรให้
ควำมสะดวกในกำรประชุม รวมถึงกำรจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประธำนกรรมกำรจะ
จัดสรรเวลำให้เหมำะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมเห็นและตั้งค ำถำมอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม และ
คณะกรรมกำรจะไม่เพิ่มวำระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้ำในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงกรรมกำรทุกคนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประธำนคณะกรรมกำรชุด 
ต่ำง ๆ รวมทั้งตัวแทนจำกผู้สอบบัญชีควรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมหรือชี้แจงต่อที่ประชุม 

  ก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีกำรแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทรำบถึงสิทธิตำมข้อบังคับของบริษัทฯ กำรด ำเนินกำรประชุม 
วิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็นรวมทั้งกำรตั้งค ำถำมใดๆ ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม 

  หลังเสร็จสิ้นกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อ ตลท. ทันทีก่อนตลท. เปิดท ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์รอบถัดไป และ
บริษัทฯ จะมีกำรบันทึกกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหำที่ประชุมถูกต้องครบถ้วน รวมถึงรำยละเอียดกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม กำรแจ้งคะแนนนับ
ทุก ๆ วำระ และข้อซักถำมหรือข้อคิดเห็นที่ส ำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรำยงำนกำรประชุมไปยังตลท. ภำยใน 14 วัน นับจำกวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรำยงำนประจ ำปีพร้อมกับส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน กำรจัดสรรก ำไร และกำรแบ่งเงินปันผล ไปยัง
นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินนั้นบริษัทฯ จะโฆษณำให้ประชำชนทรำบทำงหนังสือพิมพ์อย่ำงน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภำยในหนึ่ง
เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

  นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญหรือวิสำมัญผู้ถือหุ้นทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นหน้ำที่ในกำรดูแลให้ผู้บริหำรและพนักงำน ท ำงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีควำมส ำนึกในหน้ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบัติงำน เพื่อท ำให้ผู้ถือหุ้นมีควำมเชื่อถือและยอมรับในกำรตัดสินใจว่ำกำรด ำเนินกำรใด ๆ กระท ำด้วยควำมเป็นธรรม และ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย 

  นอกจำกนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของตนไม่ว่ำจะด้วยกำรแสดงควำมเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออก
เสียงลงมติร่วมตัดสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญต่ำงๆ รวมทั้งกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริษัท และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรจัดสรรก ำไร และ
กำรจ่ำยเงินปันผล รวมถึงกำรแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมควำมเป็นจริง 
ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ทั้งนี้กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้น คณะกรรมกำรบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติเป็นประจ ำ
ทุกปี และต้องน ำเสนอนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้นด้วย 
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2. การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม โดยมีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.1 หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยมีกำรเสนอรำยชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้
ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงมติในแต่ละวำระได้เอง 

 2.2 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

  กรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยใดแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งล่วงหน้ำภำยในช่วงเวลำที่
บริษัทฯ ก ำหนด และทำงคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วและมีควำมเห็นว่ำวำระดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทำงบริษัทฯ มี
นโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำเสนอวำระดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

  เรื่องที่จะไม่บรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม 

1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดแูลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 

2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 

3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 

4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำใน รอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

5) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร เว้นแต่เป็นกรณีที่ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม 

6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้ว 

7) เรื่องที่ซ้ ำกับเรื่องที่ได้เสนอมำก่อนแล้ว 

8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสำรหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน หรือเสนอมำไม่ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือไม่
สำมำรถติดต่อได้ 

  เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี พร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร ส ำหรับเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่ำน Website ของบริษัทฯ 

 2.3 การเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

  กรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยใดแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยได้แจ้งควำมประสงค์ผ่ำน
มำยังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและหนังสือแสดงควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อมำอย่ำงครบถ้ วน 
ล่วงหน้ำและอยู่ภำยในช่วงเวลำที่บริษัทฯ ก ำหนด  บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเสนอบุคคลดังกล่ำวเข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ
ในแต่ละปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำลงมติต่อไป  

  บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมกำร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังนี้ 

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 

2) มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กวำ้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติกำรท ำงำนที่ดี 

3) เป็นผู้ที่มีควำมสนใจในกิจกำรของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ 
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4) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท ำ
เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น 

 2.4 การใช้ข้อมูลภายใน 

1) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยก ำหนดมำตรกำรป้องกันไม่ให้เกิดกรณี
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ท ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. 
และตลท. โดยกำรแจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบและปฏิบัติตำม เพื่อห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนใช้ข้อมูลภำยในซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อท ำกำรซ้ือขำย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ     
1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ และควรรอเวลำอีกอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง ภำยหลังจำกกำรเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว 

2) บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลส ำคัญอันมีผลต่อกำรลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งไปยัง ตลท. ทันทีก่อน ตลท. เปิดท ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรบริษัทจะต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีกำรซ้ือหรือขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำรต่อ ก.ล.ต. 

 2.5 รายการที่เกี่ยวโยงกันของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน 

  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับให้กำรท ำธุรกรรมและผลประโยชน์ของกรรมกำรแต่ละคนเสมือนหนึ่งที่ท ำกับบุคคลภำยนอก โดยให้ฝ่ำยจัดกำร
จัดท ำรำยงำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจ ำปีเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำสอบทำน ก่อนเสนอในรำยงำน
ประจ ำปี และแบบแสดงข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 

 2.6 ประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ธุรกิจและคู่มือจรรยำบรรณส ำหรับ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ไม่พึงด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และหำกมีควำมเกี่ยวพันของกรรมกำรทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของกรรมกำรหรือครอบครัวของกรรมกำรซ่ึงอำจน ำไปสู่ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรจะต้องพิจำรณำเร่ืองนี้เป็นกรณีๆไป เพื่อพิจำรณำว่ำมีควำมขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือไม่ และจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงรอบคอบ มี
จริยธรรม และมีควำมโปร่งใส กรรมกำรผู้ที่อยู่ในกรณีนั้น ไม่ควรเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำ นอกจำกจะถูกเชิญเพื่อให้ข้อมูล 

 2.7 การจัดท าและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ 

  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดท ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุม ฉบับภำษำอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นสัญชำติ
ต่ำงด้ำว 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholders)  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ซ่ึงจะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถแข่งขันและสร้ำงก ำไรได้ โดยถือว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมส ำเร็จ
ในระยะยำวให้กับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ โดยกำรรักษำผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียด้วยควำมเป็นธรรมและให้ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำย 

 3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ  

  บริษัทฯ ตั้งมั่นในควำมยุติธรรม และควำมมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีอย่ำงต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ อัน
ได้แก่ ผู้บริหำรและพนักงำน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ ใดอย่ำงไม่เป็นธรรม ไม่ใช้
วิจำรณญำณ หรือควำมสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกำสเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภำรกิจหลักที่จะสร้ำงสรรค์โครงกำร และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคมและชุมชน โดย
คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยมีแนวทำงปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 
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1) ปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรเหมำะสม 

2) ก ำกับดูแลเรือ่งควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยที่ดใีนสถำนที่ท ำงำน 

3) จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำน 

4) ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ และควำมสำมำรถให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

5) ไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

6) เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำในกำรให้บริกำร 

7) กำรปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งโดยประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดีหลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่สุจริต เพื่อท ำลำย
คู่แข่งทำงกำรค้ำ 

8) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้ำตำมสัญญำที่ตกลงกัน 

9) ปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมเงินตำมข้อตกลงกับเจ้ำหนี้ที่ให้กำรสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทฯ 

10) ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือลิขสิทธิ์ต่ำงๆ 

11) ต่อต้ำนกำรทุจริต และห้ำมจ่ำยสินบนเพือ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

12) มีควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

13) ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวำระและโอกำสที่เหมำะสม 

14) เอำใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15) ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

บริษัทฯ มีมำตรกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยให้สำมำรถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดูแลผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่ำย 

  3.2.1 ลูกค้ำและประชำชนทั่วไปสำมำรถร้องเรียนหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตำมระเบียบว่ำด้วยกระบวนกำรรับและ

พิจำรณำข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

 จดหมาย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 

        เลขที่ 381/6 ซอยพระรำมเก้ำ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรำมเก้ำ 

        แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 เว็บไซต์ http://www.pps.co.th 

 โทรศัพท์ : 02-7182785-9 

 โทรสาร : 02-3005545-6 

 ส ำหรับพนักงำน สำมำรถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้โดยตรงทำง E-mail ในระบบ

ของบริษัทฯ 

3.2.2 กรณีที่ต้องกำรร้องเรียนหรือกล่ำวหำพนักงำนภำยในองค์กร ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม ผ่ำนทำง E-mail : cgcommittee@pps.co.th 

    3.2.3 กรณีที่ต้องกำรร้องเรียนหรือกล่ำวหำกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำร(CEO) กรรมกำรผู้จัดกำร ใหแ้จ้งเร่ืองที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนทำง E-mail : whistleblow@pps.co.th  

 

mailto:cgcommittee@pps.co.th
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 3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

  ผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่ำนผู้บริหำรของบริษัทฯ) ส ำหรับกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจ ค ำร้องเรียนในกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือค ำร้องเรียนพิเศษต่ำง ๆ เช่น กำรปฏิบัติงำนไม่ถูกต้องของผู้บริหำร กำรกระท ำผิด
จรรยำบรรณหรือผิดกฎหมำย และอื่นๆ โดยสำมำรถร้องเรียน ได้ที่ Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงใน
กำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส รวมถึงนโยบำยในกำรเก็บรักษำควำมลับของข้อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแส  

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะน ำเร่ืองที่ได้รับกำรร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบข้อมูลและหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

 

 3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

  คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรติดต่อสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลำ แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลำกหลำย เช่น เอกสำรเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กำร
จัดประชุมและกำรแถลงข่ำวต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้สื่อทำงเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สำมำรถรับ -ส่งข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงำนนัก
ลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่ำวด้วย 

 

 3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

  บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว
ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงำน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ นักวิเครำะห์อย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่ำน
กิจกรรมสื่อสำรที่หลำกหลำย 

 

    ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์ 

ที่อยู่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 381/6 ซอยพระรำมเก้ำ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรำมเก้ำ 
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 ให้ควำมมั่นใจต่อนักลงทุน โดยกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส และเท่ำเทียมกัน ทั้ง
ข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับกำรดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ควำมลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทำงกำรค้ำ ตำมข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. และข้อก ำหนดของ ตลท. โดยนอกจำกจะเปิดเผยข้อมูลผ่ำนแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น ำเสนอทำงเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  ซ่ึงช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ นักวิเครำะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและเช่ือถือได้ 

 บริษัทฯ ก ำหนดให้มีหน่วยงำนและบุคคลที่จะประสำนและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจ รวมทั้งยังเปิดโอกำสให้มีกำรชี้แจงพบปะและตอบข้อ
ซักถำมโดยผู้บริหำรของบริษัทฯ 

 4.1 การรายงานทางการเงิน 

  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสำรสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจ ำปี 
ดูแลคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน ให้มีกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่ว ไป มีกำรตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้
และมีควำมเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ จัดกำรดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ มี
ควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได้ 

  คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ำยตรวจสอบ ซ่ึงท ำหน้ำที่ตรวจสอบทุกหน่วยงำนของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีกำรบันทึกข้อมูล
ที่ถูกต้องครบถ้วน มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและมีควำมสุจริตตำมนโยบำยที่บริษัทฯ ก ำหนด และไม่ด ำเนินกำรใดอันเป็นกำรละเมิดกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

  คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน เป็นกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนให้บริษัทฯ มรีำยงำนทำงกำรเงินที่
ถูกต้องชัดเจน และทันเวลำ สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมปีระสิทธิภำพ ตลอดจนพจิำรณำ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทนัเวลำ ตำมขอ้ก ำหนดของกำรเป็น
บริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ให้
พิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมสมเหตุสมผลก่อนที่จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 

 4.2 การบริหารความเสี่ยง  

  คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ในกำรท ำหน้ำที่พิจำรณำและน ำเสนอนโยบำย แผนงำน และผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยควำมเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรเงิน กำรผลิต และกำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่นๆ รวมถึงสำมำรถพิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดและระดับ
ควำมรุนแรงของผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และก ำหนดมำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินผล 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำระบบบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพสูง 

 4.3 การควบคุมภายใน 

  คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำนทั้งด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องรักษำ และดูแลเงินลงทุน
ของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีกำรก ำหนดล ำดับชั้นของอ ำนำจอนุมัติและควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนที่มีกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่เป็นอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทั้งหน่วยงำนธุรกิจและหน่วยงำนสนับสนุนให้เป็นไปตำมระเบียบที่วำงไว้ 
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 4.4 การท ารายการของกรรมการหรือผู้บริหาร  

1) บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยใหก้รรมกำรเปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุ้น กำรถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทรำบทุกครั้ง  

2) บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยใหก้รรมกำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3) บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกันที่ส ำคัญต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 

4) บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยใหก้รรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษัทฯ อย่ำง
น้อย 1 วัน ลว่งหน้ำกอ่นท ำกำรซ้ือขำย โดยมอบหมำยใหแ้จ้งเรื่องที่เลขำนุกำรบริษัท 

 4.5 การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซ่ึงจัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อบริษัทฯ 
จะได้ด ำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ แก่นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และ
สือ่มวลชนที่มำร่วมงำน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 2 คร้ัง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561 

  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และเป็นอิสระอย่ำงแท้จริงจำกฝ่ำยจัดกำร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรไว้อย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ก ำหนด
นโยบำยและก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรเพื่อให้ระบบงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ด ำเนินไปตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยของบริษัทฯ ถูกต้องตำม
กฎหมำยและจริยธรรม ส่วนผู้บริหำรมีหน้ำที่บริหำรธุรกิจเพื่อสร้ำงผลก ำไร โดยกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวทั้งคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรจะปฏิบัติและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน เจ้ำหนี้ รัฐ ลูกค้ำและสังคม 

 คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่ทบทวนนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยำบรรณ (ส ำหรับ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติ ก่อนน ำไปประกำศใช้ 
คณะกรรมกำรได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติรวมถึงติดตำมกำรปฏิบัติดังกล่ำว โดยบริษัทฯ  ได้จัดให้มีหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติงำน 
(COMPLIANCE  UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงำนดังกล่ำว  ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรเปิดเผยรำยชื่อ ประวัติ และบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรร มกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน 

 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องและครบถ้วนของกำรจัดท ำงบกำรเงินของ บริษัทฯ ให้มีควำมโปร่งใส ถูกต้อง 
รวมถึงกำรจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมทั้งสำรสนเทศกำรเงินที่ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงงบ
กำรเงินดังกล่ำวจัดตั้งขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระและไม่เป็น
ผู้บริหำร เป็นผู้สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับร อง
ทั่วไป ก่อนที่จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป 

 5.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำยในด้ำนอำยุ ทักษะวิชำชีพ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกำร
ของบริษัทฯ (โดยต้องมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 ท่ำนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนบัญชี) สำมำรถน ำมุมมองใหม่ๆ มำสู่คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้
ที่สำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรเป็นกรรมกำรบริษัทได้อย่ำงเต็มที่ รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

  ทุกครั้งที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะท ำหน้ำที่พิจำรณำทบทวนคุณสมบัติ ทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญที่
จ ำเป็นของกรรมกำรทั้งคณะ เพื่อก ำหนดคุณสมบัติที่เหมำะสมของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อที่จะช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับคณะกรรมกำรบริษัท 
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  บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยจ ำกัดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง ส ำหรับกรรมกำรผู้จัดกำร
จ ำกัดจ ำนวนบริษัทที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไว้ไม่เกิน 3 แห่ง 

 5.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับ
แต่งต้ัง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิ ชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง 

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่
มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

10) กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม โดยมีกำรตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได ้
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 5.3 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯจะต้องมีคุณสมบัติตำมคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระและ  

1) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และ 

2) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรอืบริษัทยอ่ยล ำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3) มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย
หนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ 

4) มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 5.4 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 

1) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่
อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยก ำหนด 

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรดังต่อไปนี้ 

2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 

2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมจ ำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

2.3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

3) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) เป็นอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่
จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม (1/3) ซ่ึงกรรมกำรที่ออกไปนั้น ชอบที่จะ
ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้อีก หำกที่ประชุมได้เลือกเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมกำรที่จะออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลำกกันว่ำผู้ใดจะออกส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่
ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

4) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ กำรลำออกมผีลนับตั้งแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ 

5) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะ
เหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่
ตนแทน มติของคณะกรรมกำรในกำรแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) 
ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 

6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ 
(3/4) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

7) กรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 

8) ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำร
คนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับในกิจกำร
ซ่ึงประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

9) คณะกรรมกำรเลือกบุคคลคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็
ได ้
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10) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้ท ำหน้ำที่สรรหำกรรมกำร เพื่อมำทดแทนกรรมกำรที่ครบวำระหรือ
ทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะต้องท ำหน้ำที่พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำง 
ตลอดจนทักษะที่จ ำเป็นที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนดองค์ประกอบที่เหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรสรรหำ และสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตรงกับสถำนกำรณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และควำมต้องกำรของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ คัดเลือก และกลั่นกรอง หำบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ 

 

 5.5 วาระในการด ารงต าแหน่ง 

  วำระในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมกำรอิสระมีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วำระ 

 

 5.6 การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

 นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรได้ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรมกำร และสูงเพียง

พอที่จะดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ต้องกำรไว้ได้  และได้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำร

ตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน และกรรมกำรชุดอื่นๆ จะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น 

  โครงสร้ำงค่ำตอบแทนของกรรมกำร (ทั้งกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร) ประกอบด้วย 

1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(1.1)  เบี้ยประชุม 

(1.2)  ค่ำตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

2) ค่ำตอบแทนประจ ำ เงินเดือนและค่ำตอบแทนอื่นๆ 

- ไม่มี -   

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่เสนอแนวทำงและวิธีกำรในกำรก ำหนดค่ำเบี้ยประชุม ค่ ำรับรอง เงินรำงวัล และ
บ ำเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่ำตอบแทน ให้แก่กรรมกำรบริษัท โดยกำรเสนอเรื่องเพื่อขอควำมเห็นจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปี  เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตำมระเบียบของบริษัทฯ 

 

 5.7 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

  คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตั้งกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจำกผู้มีคุณสมบัติที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีอ ำนำจแจ้งให้ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดท ำรำยงำนเสนอ โดยคณะกรรมกำร
บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด 

  ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมำกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด 

1) คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต ำแหน่งต่อไปนี้  ให้ถือเป็น

กรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ โดยต ำแหน่ง ดังนี้ 

(1) ประธำนกรรมกำรบริหำร (CEO) 

(2) กรรมกำรผู้จัดกำร (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)) 

(3) รองกรรมกำรผู้จัดกำรผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี (CFO) 
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(4) รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยโครงกำร 

(5) รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO) 

(6) รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกำร 

(7) รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจฝ่ำยต่ำงๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งต้ัง โดยได้รับกำรเสนอชื่อจำก

คณะกรรมกำรบริหำร 

ทั้งนี้ ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ำเป็นกรรมกำรบริหำรได้  ตำมเห็นสมควร โดยกรรมกำรบริหำรที่มำจำกกำรแต่งตั้ง
มีวำระด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 2 ปี 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้  ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบด ำรงต ำแหน่งวำระ ละ 3  ปี  
ด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วำระ 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน  ซ่ึง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ด ำรงต ำแหน่งวำระละ 3 ปี เมื่อพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำร
ใหม่ได้อีก 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยตัวแทนจำก
ฝ่ำยงำนต่ำงๆ ดังนี้ ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยบัญชีหรือฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยบุคคลและพัฒนำองค์กร ฝ่ำยโครงกำรอย่ำงน้อยฝ่ำยงำนละ 1 คน คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งวำระละ 2 ปี ด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินครำวละ 2 วำระ 

5) คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมกำรธรรมภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
จ ำนวน 5 คน โดยมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็นกรรมกำรอิสระ และมีกรรมกำรอย่ำงน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมกำรบริหำร มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง
วำระละ 3 ปี เมื่อพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรใหม่ได้อีก 

6) คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 6 คน โดยเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซ่ือสัตย์
สุจริตและอุทิศเวลำให้กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน โดยมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี และ
เพื่อให้กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมีควำมต่อเนื่อง คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำ
เป็นกรรมกำรใหม่ได้อีก 

 5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท   

  บริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่รวมตลอดถึงกำรรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำอย่ำงน้อย
ทุก 3 เดือน ในกำรประชุมกรรมกำรต้องสำมำรถแสดงควำมเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่ำงเป็นอิสระ จ ำนวนองค์ประชุมของกำรลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท จะต้องมีกรรมกำร ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  ทั้งนี้กรรมกำรจะเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจำกจะมีเหตุ
จ ำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย  ซ่ึงต้องแจ้งต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ บริษัทฯ จะรำยงำนจ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร
แต่ละท่ำนไว้ในรำยงำนประจ ำปี และบริษัทฯได้จัดให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดตำรำ งกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำปีไว้ เพื่อให้
คณะกรรมกำรทุกท่ำนได้ทรำบก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่
กรรมกำรทุกท่ำน เพื่อยืนยันก ำหนดวัน และแจ้งให้ทรำบถึง เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยจัดส่งเป็นกำรล่ วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน และ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเป็นผู้รวบรวมเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกฝ่ำยจัดกำรเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ  โดยเอกสำรดังกล่ำวจะเป็น
ข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจและกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระของคณะกรรมกำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นใน
กำรประชุม เพื่อจัดท ำเป็นรำยงำนกำรประชุม ที่มีเนื้อหำสำระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธำน
กรรมกำรลงนำมและจะต้องจัดให้มีระบบกำรจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นควำมลับ 
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 5.9 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  คณะกรรมกำรบริษัทมีโอกำสประชุมโดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมตำมควำมจ ำเป็น เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรได้
อภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย เพื่อให้หำรือได้อย่ำงอิสระ โดยมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง สอดคล้องตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 5.10 การประชุมกรรมการอิสระ 

  คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีกำรประชุมกันเอง เพื่อให้มีกำรอภิปรำยเร่ืองต่ำงๆได้อย่ำงอิสระ โดยจัดให้มีกำรประชุม
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 5.11 การรายงานข้อมูล 

1) คณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่ำงถูกต้องตำม
ควำมเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค ำอธิบำยอย่ำงมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้ำนนโยบำยผลกำรด ำเนินงำน แนวโน้มใน
อนำคต ตลอดจนผลส ำเร็จ และอุปสรรคของกิจกำร 

2) คณะกรรมกำรควรมีควำมเข้ำใจ และสนับสนุนกำรปฏบิัติตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชพีของผู้สอบบัญช ี

3) คณะกรรมกำร ควรจัดท ำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อกำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินของ
กิจกำรเสนอไว้ในรำยงำนประจ ำปี ควบคู่กับงบกำรเงิน และรำยงำนของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง 

3.1) ข้อก ำหนดของกฎหมำย ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ต้องจัดให้มกีำรจัดท ำงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด ำเนนิงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล 

3.2) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจัดกำรให้มีข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะด ำรง
รักษำไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทรำบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต หรือมีกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติ 

3.3) ให้ค ำยืนยันว่ำบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติโดย
สม่ ำเสมอ ตลอดจนได้มีกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลอย่ำงรอบคอบในกำรจัดท ำงบกำรเงินของบริษัทฯ 

 5.12 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 

  บริษัทฯ มีแผนกำรคัดเลือกบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนบริหำรที่ส ำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสมและโปร่งใสโดยมี
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน รวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

  ทั้งนี้ กระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงเร่ิมจำกกำรคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมำร่วมงำน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำพัฒนำ สร้ำงควำมพร้อมให้ทุกคนมีโอกำสเติบโต กำ้วหนำ้ขึ้นสูร่ะดับผู้บริหำรในอนำคต(FETURE LEADER) ซ่ึงทุกคนจะได้รับกำร
พัฒนำตำมแบบแผนที่วำงไว้เป็นรำยบุคคล มีกำรมอบหมำยงำนที่ทำ้ทำย รวมทัง้กำรหมุนเวียนงำนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น ำ และควำมรู้ในทุกดำ้น 
ซ่ึงกำรเตรียมบุคลำกร ดังกล่ำวได้ด ำเนนิกำรกับพนกังำนทุกระดับให้มีควำมพรอ้มในกำรทดแทนกรณีที่มีต ำแหน่งงำนว่ำงลง 

 5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรประเมินตนเองของกรรมกำร ปีละ 1  ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้กำรประเมินผลสำมำรถสะท้อนถึงประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทจะได้น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร และน ำ
ข้อมูลเสนอแนะมำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป และได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรสูงสุด 

 5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

  คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน ก่อนกำรท ำหน้ำที่กรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรใหม่รับทรำบควำมคำดหวัง
ที่บริษัทฯ มีต่อบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร 
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 5.15 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

  คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน เพื่อให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแต่ละคนสำมำรถอุทิศเวลำให้กับบริษัทฯได้อย่ำงเต็มที่ 

 

 5.16 การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

  บริษัทฯจะสนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งพบปะ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่ กรรมกำรบริษัทควรเข้ำร่วมสัมมนำ
อย่ำงน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร 
Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 
ทั้งนี้ เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบริษัทฯ ต่อไป 

 5.17 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตลอดจนควบคุมติดตำมกำรปฏิบัติตำมแนวนโยบำยต่ำงๆ ที่

บริษัทฯ ได้ประกำศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ ฝ่ำยฝึกอบรม  PPS  TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรกำรฝึกอบรมโดยให้รวมเนื้อหำของ

นโยบำยต่ำงๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกำศใช้ไว้ในหลักสูตรกำรฝึกอบรมด้วย นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติงำน (COMPLIANCE  

UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตำมกำรปฎิบัติงำนต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 ส ำหรับนโยบำยที่บริษัทฯ ได้ประกำศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหำของกำรฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ 

1)   นโยบำยก ำกับกำรดูแลกิจกำรที่ดี 

2)   ข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

3)   นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

4)   กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5)   กำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6)   กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 5.18 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 ให้ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1)  พิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำร และดูแลให้กรรมกำรได้รับข้อมูลอย่ำง

ถูกต้อง  ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลำก่อนประชุมเพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม 

2)  เป็นผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

(2.1)  ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมระเบยีบวำระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำย 

(2.2)  จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกคนอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่เป็น

อิสระ และใช้ดุลพินิจอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน 

(2.3)  สรุปมติที่ประชุมและสิง่ที่จะต้องด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงชัดเจน 

(2.4)  ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่มีกรรมกำรบริษัทที่มำจำกฝ่ำยจัดกำร 

(2.5)  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ประชุมมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ำย เท่ำกัน 
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3)  เป็นผู้น ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำรมระเบียบวำระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำย โดยจัดสรรเวลำให้เหมำะสม 

รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลให้มีกำรตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นอย่ำง

เหมำะสมและโปร่งใส 

4)  สนับสนุนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัทฯ 

5)  เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร และสนับสนุนกำรปฎิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร

ผู้จัดกำรและฝ่ำยจัดกำร ตำมนโยบำยของบริษัทฯ 

6)  ก ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใสในกรณีที่มคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

7)  ก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีโครงสร้ำงและองค์ประกอบที่เหมำะสม 

8)  ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม คณะกรรมกำรชุดย่อย คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และ

กรรมกำรบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

9)     ก ำกับดูแลให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม กรรมกำรบริษัทรำยบุคคล คณะกรรมกำร

บริษัทชุดย่อย เพื่อน ำผลไปปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำที่ และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถของกรรมกำรบริษัทและ

อนุกรรมกำร 

 5.19 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

  คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรบริษัท โดยเป็นผู้น ำเสนอสำรสนเทศที่
เกี่ยวกับวำระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรที่รับผิดชอบงำน
โดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหำรก็มีโอกำสได้เรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจมุมมองของคณะกรรมกำรบริษัท  

  คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้มีกำรพบปะและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกรรมกำรและผู้ บริหำรระดับสูงในโอกำสอื่นๆ 
นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้กรรมกำรได้มีโอกำสท ำควำมรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ 

6. เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีเลขำนุกำรบริษัทขึ้น เพื่อท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้กำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1) ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เกีย่วกับข้อกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

2) ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งติดตำมให้นโยบำยและข้อแนะน ำของคณะกรรมกำรบริษัท มีผล
ในทำงปฏิบัติ 

3) รับผิดชอบในกำรจัดท ำและจัดเก็บเอกสำรส ำคัญต่ำง ๆ 

4) ก ำกับดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและระเบยีบปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกีย่วข้อง 

5) ติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และดแูลผู้ถือหุน้อย่ำงเหมำะสม 

6) ติดต่อสื่อสำรกับหนว่ยงำนก ำกบัดูแลที่เกี่ยวข้อง 
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9.2 คณะกรรมการชดุย่อย  

 ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 ชุด และคณะผู้บริหาร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)   
5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
7. คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 
8. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team) 
 
1. คณะกรรมการบริษทั (Board of Director)  

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ลำดับ รายนาม  ตำแหน่ง  ประเภทกรรมการ  การดำรงตำแหน่ง  
(รับต าแหน่ง) 

1 นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

2 นายธัช ธงภกัดิ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

3 นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

4 นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 

รับต าแหน่ง 25 เม.ย. 61 
ด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 2 

5 พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนกุูลกิจ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 

รับต าแหน่ง 24 เม.ย. 58 
ด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 2 
ครบวาระเมื่อ 25 เม.ย. 61 

6 นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 

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

7 นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 

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

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

 โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

  นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ธาราไชย หรือ นายธัช ธงภักดิ์ เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

 ข้อจ ากัดอ านาจของกรรมการ  
  - ไม่มี - 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซ้ือขายสินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงาน
อื่นๆ ก าหนด เป็นต้น 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 

3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป 

6. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซ่ึงมีอ านาจผูกพันบริษัทฯ 

7.  แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มี
อ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได ้

8.  พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ใน
การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

9.  พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

10.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนั้น และรายงานการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่
ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ส าหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 
1 พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนกุูลกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ครบวาระ 25 เม.ย. 61 

2 นางวิภาว ี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค. 61 

3 นายคเชนทร ์เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

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

หมายเหต ุ 1. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  
   2. นายคเชนทร์ เบญจกุล นายธนิต ธงทอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมี

ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
   3. นายอนุพันธ์ วนานุกูล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ซ่ึงมีความ
เป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 7.    ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้ บริหาร ทบทวนร่วมกับ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) 
เป็นต้น 

 8.     ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทาง
การเงินและบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส าคัญๆ ที่ต้อง

เสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น 

 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 28/2551 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ / 9. การก ากับดูแลกิจการ หน้า 37 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)  

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1.  นายคเชนทร ์เบญจกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2.  นางวิภาวี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3.  นางสาววรภรณ์  พกุภิญโญ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

หมายเหต ุ 1. ล าดับที ่1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ  
  2. นางสาววรภรณ ์พุกภิญโญ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา 

1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการการชุด
ย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนต าแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่
ว่าต าแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม  

2. ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถกูเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง  

3. ด าเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมา
รับต าแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น  

4. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน  

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้
เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม  

2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

3. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องน าบรรจุเข้าเป็น
ระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  

4. พิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซ้ือหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน 
(ถ้ามี)  

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทน
ด าเนินการ ดังน้ี 

(1) ในการปฏิบัติตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได ้

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
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4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
(The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)  

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายพงศ์ธร  ธาราไชย  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

2. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. นายเอกกมล  เลิศชุณหะเกยีรติ  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

4. นางวณิชธนันท์  วิจกัขณ์สังสิทธิ์  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล (CG)  

1. ก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึง พิจารณา ให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกจิ สภาพแวดลอ้มของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

2. ตรวจสอบและให้ค าแนะน าในเรื่องหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการก ากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกบัจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ ให้เกิดความเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่
ดี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัตทิี่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

5. รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับบริษัท จรรยาบรรณ และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับจรยิธรรมของบริษัทฯ หรือการกระท าอันทจุริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเทจ็จริงตามที่ได้รับแจ้ง หากพบวา่มี
การกระท าผิดจริง จะด าเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปญัหาดังกล่าว 

6. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม (SR) 

1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ  

2. พิจารณากจิกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ าปีส าหรับการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังค ม (SR) เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลส าเร็จรวมทั้งคุณภาพของ
โครงการ  

5. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ  

6. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ  

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
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5. คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee)  

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 
1 นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายธีรธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร 

3 นายธัช ธงภกัดิ ์ กรรมการบริหาร 

4 นายวันชยั เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหาร 

5 นายนพรัตน์ นรินทร์ กรรมการบริหาร 

6 นายวรเดช เปีย่มสุวรรณ กรรมการบริหาร 

7 นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ ์ กรรมการบริหาร 

 โดยมี นางสาวอังศุพันธ ์ทองประภา เปน็เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ  

1. ดร.ธีรธร ธาราไชย ได้ลาออกจากต าแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
2.  แต่งต้ังนางวณิชธนันท์ วจิักขณ์สังสิทธิ์ เป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการช าระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ
ธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายใต้วงเงินที่ก าหนดไว้ตามตารางอ านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศ
ไว้ (ตารางอ านาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555) 

5. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการ
เลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาจ้าง
แรงงาน 

6. ก ากับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท า
การ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต การ
ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก าหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ซ่ึงการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องด าเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
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6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 
1 นายประวัติ กิตพิงศ์ไพโรจน์ ประธานกรรมการ 

2 นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ 

3 นายโอภาส สกุลศิริกมล กรรมการ 

4 นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ  กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก ากับดแูลการพัฒนา และมีสว่นร่วมในการวิเคราะหก์ลยุทธ์การบริหารความเส่ียงขององค์กรประจ าป ี

2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเส่ียงทีอ่งค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับได ้

3. ให้ทิศทางและวิธกีารสอดส่องดูแลแก่หวัหน้าเจา้หน้าที่บรหิารความเส่ียง 

4. ประเมินความเส่ียงที่มีสาระส าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. ประเมินรายงานความเส่ียงของบริษัท 

6. สอบทานแผนงานบริหารความเส่ียงทั้งของส านักงานใหญ่และสว่นโครงการ ที่เกดิขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ทุกไตรมาส 
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7. คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

 ในป ี2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1 นายเอกกมล เลิศชุนหะเกียรต ิ ประธานกรรมการ 

2 นายดิษฐา นนทวิรวงษ ์ กรรมการ 

3 นายฐกร  ศิระวุฒิพร กรรมการ 

4 นายปรัญญา เกมาหะยุง กรรมการ 

5 นายวีระ เย็นปรีชา กรรมการ 

6 นางสาวสราพร เลิศล้ า กรรมการ 

 
โดยมี นางสาวสุรีย์ ทองสมาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบดา้นระบบคุณภาพ (ISO) 
1) รับผิดชอบในการบริหารคุณภาพ ก ากับดูแลให้ระบบคุณภาพของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2) รับนโยบายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบคุณภาพที่ตั้งไว้ 
3) เสนอความต้องการทางด้านทรัพยากรและบุคลากรที่จะต้องใช้ให้เพียงพอเพื่อการพัฒนาระบบการท างาน 
4) จัดท าเอกสารระบบคุณภาพ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และธ ารงรักษาไว้ซ่ึงนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ คู่มือ

คุณภาพและเอกสารระบบคุณภาพ 
5) ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดในระบบคุณภาพและปรับปรุงระบบคุณภาพให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการด าเนินงานของ

บริษัทฯ  
6) ประชุมทวนสอบกระบวนการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพของบริษัทฯ ยังคงมีความเหมาะสม และยังมี

ประสิทธิผลในการตอบสนองข้อก าหนดของมาตรฐาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านพัฒนาองค์กร (ORD) 

1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลปัญหาขององค์กร ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
2) ศึกษาและก าหนดมาตรการทางปฏิบัติในการแก้ไขหรือลดผลกระทบของปัญหาต่อการบริหารงานขององค์กรภายใ ต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหาร 
3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และการประสานงานภายใน

องค์กรที่ดีขึ้น 
4) ติดตามและประเมินกระบวนการด าเนินงาน เพื่อปรับกลยุทธการด าเนินงานและโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
5) ปรับใช้ระบบคุณภาพให้ทั่วทั้งองค์กร โดยประสานงานให้หน่วยงานปฏิบัติตามขอบเขตระบบคุณภาพที่ขอรับรอง รวมถึงการติดตาม 

รวมรวม ผลการด าเนินงานตาม KPI 
6) ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่ปรับใช้ในองค์กรอย่าทั่วถึง 
7) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ กระบวนการ และเครื่องมือเพื่อให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจของผู้บริหาร 
8) พัฒนา ด าเนินการและเผยแพร่ฐานข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร 
9) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 10) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา 
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8. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)  

ในปี 2561 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

2. นายธัช ธงภกัดิ ์ กรรมการผู้จัดการ 

3. นายธีรธร ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

4. นายวันชยั เรืองทรัพย์เอนก รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ 

5. นายนพรัตน์ นรินทร์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

6. นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

1) มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ และรายงาน

ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามล าดับ 

2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ฝ่ายบริหารจัดท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ งควบคุมการใช้จ่าย

ประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3) พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 

4) มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

5) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้

วงเงินที่ก าหนดไว้ตามตารางอ านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศใว้ 

6) พิจารณาการน าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน าเสนอคณะ

กรรมการบริหารอนุมัติ  

7) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

8) ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ  

9) ควบคุม ดูแล และติดตามการด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ 

 

ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารจะอยู่ใต้การบังคับบัญชาและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและให้ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติตาม
แนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ 
 อนึ่ง การด าเนินการใดๆ ของประธานกรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด าเนินการที่ท าให้ประธานกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาอนุมัติไว้ 
 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการบริหารได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1) มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามล าดับ 

2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ฝ่ายบริหารจัดท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่าย
ประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3) พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 
4) มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 
5) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้
วงเงินที่ก าหนดไว้ตามตารางอ านาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ 

6) พิจารณาการน าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน าเสน อคณะ
กรรมการบริหารอนุมัติ  

7) ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตาม
แนวทางและนโยบายที่ประธานกรรมการบริหารก าหนดไว้ 

อนึ่ง การด าเนินการใดๆ ของกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด าเนินการ ที่ท าให้กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) ยกเว้นเป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2561  
(1 มกราคม 2561 -31 ธันวาคม 2561) 

รายชื่อ 

คณะกรรมการ 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและ

พิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ          
บริหาร
ความ
เส่ียง 

กรรมการ 
ธรรมาภิบาลและ 
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

กรรมการ
พัฒนา

ระบบการ
ท างาน 

การเข้า
ด ารง

ต าแหน่ง
ระหว่างป ี

1. นายประสงค์ ธาราไชย ✓        

2.นายธัช ธงภักดิ ์ ✓   ✓     

3.นายพงศ์ธร ธาราไชย ✓   ✓ ✓ ✓   

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

5.นางวิภาว ีบุณยประสิทธิ ์ ✓ ✓ ✓   ✓   

6.นายคเชนทร์ เบญจกุล ✓ ✓ ✓      

7.นายธีรธร ธาราไชย ✓   ✓     

8.นายธนิต ธงทอง ✓ ✓      ✓ 
9.นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก    ✓     

10.นายนพรัตน์ นรินทร์    ✓     

11. นายวรเดช เปี่ยมสวุรรณ    ✓     

12.นายโอภาส สกุลศิริกมล     ✓    

13.นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน ์     ✓    

14.นางสาววรภรณ์ พกุภิญโญ   ✓  ✓    

15. นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ         ✓ ✓  

16. นางวณิชธนันท์ วจิักขณ์สังสิทธิ ์    ✓  ✓  ✓ 
17. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย      ✓   

18. นายดิษฐา นนทวิรวงษ ์       ✓  

19. นายฐกร  ศิระวุฒิพร       ✓  

20. นายปรัญญา เกมาหะยุง       ✓  

21. นายวีระ เย็นปรีชา       ✓  

22. นางสาวสราพร เลิศล้ า       ✓  

 

 หมายเหต ุ 1. นายธนิต ธงทอง เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561 ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561  

   2. นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ เขา้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2561 

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 

1.  พล.ต.ท.นพ. นุกุล เจียมอนุกูลกิจ หมดวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
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9.3 การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร  

 โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก าห นด
เกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อน
วันยื่นค าขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค า สั่ง มติ
คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลั กทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูก
ฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวธิีการดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ านวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

2.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซ่ึงกรรมการที่ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้
อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมผีลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

9. คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้ 

10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท าหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งที่
ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องท าหน้าที่พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ตลอดจนทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ เพื่อก าหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ / 9. การก ากับดูแลกิจการ หน้า 46 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการ
ตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

 คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมขอ งผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค า
ขออนุญาตต่อส านักงาน  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  
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10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective 
Decision) ได ้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรอืบริษัทยอ่ยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่  

2. จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน มีวาระในการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ป ีเมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งต้ังกลับเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ได้อีก 

3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ  

4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากขอ้ 1 ไม่ควรร่วมพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ 

5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร  : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต าแหน่งต่อไปนี้ ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
โดยต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
2. กรรมการผู้จัดการ (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)) 
3. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) 
4. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ 
5. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO) 
6. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการ 
7. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ัง โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหาร 

ทั้งนี้ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระในการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับเดิม) : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือ
การเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ  1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด ารงต าแหน่งได้คราวละ 2 ปแีละด ารง
ต าแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมยั  

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

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ านวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือ
การเงิน ฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ  1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด ารงต าแหน่งได้คราวละ 2 ปีและด ารงต าแหน่งต่อกัน
ได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 5 คนโดยมี
กรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้น
จากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการพัฒนาระบบการท างาน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการท างานซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน โดยเป็นบุคคลที่

มีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสัตย์สจุริตและอุทิศเวลาให้การบริหารและการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการพฒันาระบบการท างาน โดยมวีาระ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ป ีและเพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างานที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

 
องค์ประกอบและการสรรหาประธานกรรมการบรหิาร (CEO) 

ประธานกรรมการบริหาร (CEO) มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่
ท าการคัดเลือก เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

 
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ท าการคัดเลือกเพื่อ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการด ารงต าแหน่งคราวละ 
4  ปี 
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9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม  

ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีระบบการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทฯได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริษัทในเครือ
เพื่อก ากับดูแลภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดและมอบหมาย และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจาร ณา
ตัดสินใจ    

ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว นอกเหนือจากงบการเงินซ่ึงสะท้อนมายังงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณาในทุกๆไตรมาสแล้ว บริษัทฯได้เข้าท าการตรวจประเมินการจัดเก็บบันทึกข้อมูล และการจัดท างบการเงิน รวมทั้งการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องเหมาะสมโดยอยู่บนมาตรฐานที่ดี ในส่วนระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยก็ได้
ใช้มาตรฐานและผู้ตรวจสอบภายในเดียวกับบริษัทฯ 

 

ส าหรับผลด าเนินงานปี  2561 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน บริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนและการด าเนินงาน
ใหม่ โดยทยอยขายการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่ไม่สามารถท าก าไรและหรือบริษัทฯไม่สามารถก าหนดควบคุมทิศทางได้ พร้อมจัดโครงสร้าง
ขององค์กรใหม่โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ 

กลุ่มธุรกิจการลงทุน (Investment Platform) 

• บริษัท Ensemble Equity Pte. Ltd. เพื่อการลงทุนและหาผู้ร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

• บริษัท โปรฟินกรุ๊ป จ ากัด ธุรกิจ ICO Portal พัฒนาซอฟแวร์ส าหรับการลงทุน ที่สามารถระดมทุนผ่าน Platform Digital ใน
ประเทศไทย 

กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโครงการ (Project Technical Support) 

• บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด (PPSOW) 
บริษัทที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากัด เดิม โดยการขายหุ้นบางส่วนให้กับบริษัท ONEWORKS ที่เป็น

บริษัทสถาปนิกจากมิลาน ประเทศอิตาลี และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทนี้มีความเป็นบริษัทไทย ที่มีPortfolioนานาชาติ ท าให้เพิ่มขีด
ความสามารถของกลุ่มบริษัทPPS ในการรับงานประเภทต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท PPSOWยังคง
ท าธุรกิจให้บริการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง โดยในปี 2561 ได้เพิ่มบริการด้านการส ารวจปริมาณงานและราคา (QS) งาน Building Information 
Modeling (BIM) รวมถึงบริการด้าน Technology Support ให้กับโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 

 

• บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด (PPSI) 
PPSI เกิดจากการรวมกลุ่มธุรกิจที่ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จ ากัด (PIC) 

เดิม เข้ากับธุรกิจของบริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด (SPP) ที่ท างานด้านเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานเข้าด้วยกัน โดย PPSI มีความตั้งใจที่จะ
ให้บริการด้านงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนรับงานติดตั้งระบบดังกล่าวด้วย 

 

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

หุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดด้วย 
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายเกีย่วกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายและแนวทางการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยก าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดกรณี
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ท าการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ
และปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหุ้น
ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 

2. บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลส าคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท าการซ้ือขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2560-2561 และประมาณการปี 2562 ให้แก่ บริษัท 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ดังนี ้

หน่วย : บาท 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ค่าสอบบัญชีประจ าป ี     
 

1.1 PPS และงบการเงินรวม 410,000 470,000 500,000 

1.2 PPSOW 80,000 90,000 90,000 

1.3 PPSI 50,000 53,000 55,000 

1.4 EE 30,000 30,000 30,000 

1.5 SPP 25,000* 90,000 30,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล     

2.1.  PPSและงบการเงินรวม 315,000 330,000 360,000 

2.2.  PPSOW 90,000 120,000 120,000 

2.3.  PPSI 45,000 48,000 75,000 

2.4   EE 30,000 30,000 30,000 

2.5   SPP - 120,000 45,000 

รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบการเงินรวม 725,000 800,000 860,000 

รวมทั้งสิ้น 1,075,000* 1,381,000 1,335,000 

*ค่าสอบบัญชปีี 2560 เพิ่มขึ้นจ านวน 25,000 บาท เนื่องจากมีการจัดตั้งบรษิัทย่อยในระหว่างปี 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) 

- ไม่ม ี– 

ความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี  

 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยค านึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสบการณ์ ความสามารถของ
ผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต 
เลขที่ 2892 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 
5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/
ผูบ้ริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ 
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9.7 การปฏบิัตติามหลักการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ  

ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) และคณะกรรมกำรบริษัท มีอุดมกำรณ์ที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้ำงไกลที่จะพัฒนำบริษัท
ฯให้เข้มแข็งและเติบโตอย่ำงยั่งยืน มิใช่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทำงด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทฯ แต่เพียงด้ำนเดียวเท่ำนั้น 
แต่ยังต้องมีควำมเข้มแข็งในด้ำนอื่นๆ จำกกำรพัฒนำตนเองให้มีศักยภำพอีกด้วย เพื่อกำรเติบโตของบริษัทฯ อย่ำงมีสมดุลและยั่งยืนในอนำคต 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญตรงจุดนี้อย่ำงยิ่งยวด คณะกรรมกำรจึงได้พิจำรณำและทบทวนกำรน ำ  CG Code ไปปรับใช้ตำม
บริบททำงธุรกิจของบริษัท อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องได้ดีกว่ำ  และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร  
ธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and CSR Committee) ขึ้นเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรดูแลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทฯ อำทิ สอบทำนนโยบำย ก ำหนดกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอีกด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญและมีควำมมุ่งหวัง ที่จะยกระดับกำรก ำกับดูแลกิจกำรไปสู่ระดับสำกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนและก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ได้พัฒนำด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ดังนี้ 

1) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

1.1) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติต่ออำยุกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่ 2 
โดยมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561 

1.2) ปรับปรุงนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น(Anti-Corruption Policy) โดยได้รับกำรอนุมัติจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ทั้งนี้ได้ประกำศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

1.3) จัดอบรมและสื่อสำรให้พนักงำนเข้ำใจถึงนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 

2) ด ำเนินกำรปรับปรุงนโยบำยกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมแก่พนักงำนที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ  ข้อบังคับบริษัท จรรยำบรรณและข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ(Whistleblower Policy) โดยได้รับกำร
อนุมัติจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ทั้งนี้ โดยได้ประกำศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ 

3) ด ำเนินกำรปรับปรุงนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560 ) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่เป็นสำกล 
มีควำมทันสมัย เหมำะสมกับเวลำและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ทั้งนี้ได้ประกำศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ 

4) ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยำบรรณ ส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดยได้รับกำรอนุมัติ
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ทั้งนี้ได้ประกำศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

5) บริษัทฯ ได้รับผลส ำรวจโครงกำร CGR ประจ ำปี 2561 CG SCORING ระดับ 5 ดำว (96%) 
6) รำงวัล Thailand Sustainability Investment 2018 ในงำน SET Sustainability Award 2018 จัดโดย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7) รำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนควำมยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ในงำน SET Sustainability Awards 2018 จัดโดย 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
8) บริษัทฯ ไดร้ับคะแนนกำรประเมนิ กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ได้คะแนน 99 คะแนน 
9) รำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำรด ำเนินงำนยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในงำน SET  Awards 2018 จัดโดย 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
10) รำงวัลองค์กรแม่ข่ำยกำรพัฒนำวิชำชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดเีด่น พ.ศ. 2561 จำกสภำวิศวกร 
11) บริษัทฯ ได้รับใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 
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นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรครอบคลุมเนื้อหำ  5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่ำงเท่ำเทียมกัน  หมวดบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรโดยมี
เนื้อหำดังนี้ 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ควำมส ำคัญ เคำรพสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำยด้วยควำมเป็นธรรม 
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐำนที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่ำงเสมอภำคกันประกอบด้วย สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในกำรเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม สิทธิในกำรเสนอรำยชื่อ
บุคคลเป็นกรรมกำร สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก ำหนด
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัท สิทธิในกำรรับเงินปันผลสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถื อหุ้นในกำรใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงได้อย่ำงเต็มที่ 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่ำงใกล้ชิดในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถื อ
หุ้น 

1.1 การประชมุผู้ถือหุ้น 

ก่อนวันประชุม คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นภำยใน 4 เดือน นับจำกวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
โดยในปี 2561 ได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561  ตั้งแต่เวลำ 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแก
รนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมกำรจัดท ำ
เป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียดและเหตุผลตำม
สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังกล่ำว 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อำจมำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม และท ำกำรโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  3 วัน ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม 14 วัน ซ่ึงเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด   ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 21 วัน รวมทั้งน ำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน คณะกรรมกำรมีนโยบำยในกำร
อ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยมอบอ ำนำจให้ฝ่ำยจัดกำร และนำยทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดเตรียมกำรประชุมผู้ถือหุ้น ในกำรจัดส่งจดหมำยนัดประชุม จัดเตรียม
สถำนที่ ที่สำมำรถเดินทำงไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลำที่เหมำะสม ตลอดจนกำรให้ข่ำวสำรกำรประชุม กำรให้ควำมสะดวกในกำรประชุม รวมถึง
กำรจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำให้เหมำะสม 
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมเห็นและตั้งค ำถำมอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ทั้งนี้คณะกรรมกำรจะไม่เพิ่ ม
วำระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้ำในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงกรรมกำรทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประธำนคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ รวมทั้ งตัวแทน
จำกผู้สอบบัญชีได้เข้ำประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมหรือชี้แจงต่อที่ประชุม 

ในวันที่มีการจัดการประชมุ บริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นในกำรมำเข้ำร่วมกำรประชุมจึงเลือกสถำนทีป่ระชุม          
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  
และได้เตรียมควำมพร้อมเพื่อใหก้ำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดเตรียมสถำนที่ให้ง่ำยต่อกำรติดต่อ มีพนกังำน
ต้อนรับคอยให้กำรดูแล มีเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนในจ ำนวนที่เหมำะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือ
หุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำประชุมได้ล่วงหน้ำ 2 ชั่วโมงก่อนกำรเริ่มกำรประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถอืหุ้นอยำ่งครบถ้วนตำมวำระ  

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เริ่มขึ้น คณะกรรมกำรบริษัททั้ง 6 ท่ำน เลขำนุกำรบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ได้เข้ำประจ ำที่เพื่อเร่ิมกำรประชุม รวมถึงส ำนักงำนกฎหมำยเทพ จ ำกัด ซ่ึงได้รับเชิญเข้ำร่วมประชุมในฐำนะเป็นผู้สังเกตกำรณ์กำรจัดกำรประชุมเพื่อให้
กำรประชุมเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมบทกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรทุกท่ำนโดยเฉพำะประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนเพื่อคอยตอบค ำถำมจำกผู้
ถือหุ้น ทั้งนี้ประธำนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้แจ้งจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ 
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และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทรำบถึงสิทธิตำมข้อบังคับของบริษัทฯ กำรด ำเนินกำรประชุม สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งตั้งค ำถำมใดๆ ต่อที่
ประชุมตำมระเบียบว่ำกำรประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวำระแยกออกจำกกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

ในระหว่างการประชุม ประธำนในที่ประชุมได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้ก ำหนดเวลำในกำร
พิจำรณำแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสมในกำรลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่ำงถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำม
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิดโอกำสให้  ผู้ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถใช้สิทธิเพื่อรักษำผลประโยชน์ของตน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสนอแนะควำมคิดเห็น 
กำรซักถำม กำรร่วมอภิปรำย โดยบริษัทฯ จะให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำมและตอบข้อซักถำมอย่ำงตรงไปตรงมำ ทั้งนี้เพื่อให้กำรประชุมของบริษัทฯ 
สำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรบันทึกกำรประชุมพร้อมทั้งค ำถำมและค ำตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร รวมถึงผลกำรลงคะแนน
เสียงในแต่ละวำระของกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งยังจัดให้มีกำรบันทึกภำพกำรประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ 

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลำดหลักทรัพย์ฯ เปิดท ำกำรซ้ือ
ขำยหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ ได้จัดท ำบันทึกกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหำที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรำยละเอียดกรรมกำรที่
เข้ำร่วมประชุม กำรแจ้งคะแนนนับทุกๆวำระ และข้อซักถำมหรือข้อคิดเห็นที่ส ำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรำยงำนกำรประชุมไป
ยังตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรำยงำนประจ ำปีพร้อมกับส ำเนำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุมัติงบดุล กำรจัดสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงินปัน
ผล ไปยังนำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด ส ำหรับงบดุลนั้นบริษัทฯ จะโฆษณำให้ประชำชนทรำบทำงหนังสือพิมพ์อย่ำงน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ภำยในหนึ่ง
เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญหรือวิสำมัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น    

คณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นหน้ำที่ในกำรดูแลให้ผู้บริหำรและพนักงำน ท ำงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีควำมส ำนึกในหน้ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบัติงำน เพื่อท ำให้ผู้ถือหุ้นมีควำมเช่ือถือและยอมรับในกำรตัดสินใจว่ำกำรด ำเนินกำรใดๆ กระท ำด้วยควำมเป็นธรรม และ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย 

นอกจำกนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของตนไม่ว่ำจะด้วยกำรแสดงควำมเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และ
ออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริษัท และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรจัดสรร
ก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล รวมถึงกำรแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมควำม
เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ทั้งนี้กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้น คณะกรรมกำรบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
เป็นประจ ำทุกปี และต้องน ำเสนอนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้นด้วย 

หมวดที ่2 การปฏบิัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม โดยคณะกรรมกำรบริษัท มีควำมตั้งใจและได้ก ำหนดแนวทำงในกำรดูแล
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว โดย
ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจำกบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้เป็นกำรล่วงหน้ำ โดย
ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิดังกล่ำวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีกำรพิจำรณำที่ชัดแจ้ง  ในกำรที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวำระกำร
ประชุม โดยกำรเสนอวำระกำรประชุมและกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสำมำรถกระท ำผ่ำนทำง www.pps.co.th ในระหว่ำงวันที่ 12 
ตุลำคม 2561 – 28 ธันวำคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระหรือรำยชื่อบุคคลเข้ำมำ 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในกำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตำมประกำศของกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เรื่อง กำรก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมกำรตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้ ส ำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำลงคะแนน
เสียงแทนแต่มิได้ติดอำกรแสตมป์ทำงบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอำกรแสตมป์นั้นเอง  

http://www.pps.co.th/
http://www.pps.co.th/
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วำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมกำรได้เป็นรำยบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนมี
อยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง 

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมกำรบริษัททุกคนเข้ำร่วมกำรประชุม โดย
กรรมกำรบริษัทได้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน จำกจ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมด เมื่อถึ งเวลำเร่ิมกำรประชุม 
เลขำนุกำรบริษัทได้ชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ในกำรลงคะแนนเสียงที่ก ำหนดให้หนึ่ง
หุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และกำรลงคะแนนเสียงให้ท ำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวำระ ส ำหรับวำระกำร
แต่งต้ังกรรมกำร บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรพิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  

กำรประชุมได้ด ำเนินไปตำมวำระกำรประชุมโดยไม่มีกำรเพิ่มเติมวำระอื่นจำกที่ได้ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ควบคุมกำรประชุมและเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่
ที่ประชุมในเวลำที่เพียงพอและเหมำะสมก่อนที่จะมีกำรลงมติในวำระกำรประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือ
หุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีกำรนับคะแนนเสียงในวำระนั้นๆทันที ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้ำท ำหน้ำที่ตรวจนับ 
สังเกตกำรณ์ และยืนยันควำมถูกต้องของคะแนน กำรลงคะแนนและนับคะแนนจึงเป็นไปอย่ำงถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีกำร
จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐำนส ำหรับกำรตรวจสอบในภำยหลัง รวมถึงได้บันทึกมติที่ประชุมทั้งจ ำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียงในแต่ละวำระเป็นลำยลักษณ์อักษรรวมถึงได้บันทึกค ำถำม ค ำชี้แจงและควำมเห็นของที่ประชุมไว้ 

หลังจำกกำรประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้    
ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ำยสำมำรถตรวจสอบได้ 

ส ำหรับกำรดูแลข้อมูลภำยในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในเรื่องดังกล่ำวและน ำไปบังคับใช้กับผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ 
ห้ำมมิให้ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ น ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล รำยละเอียดในเร่ืองนี้ได้เปิดเผยในหัวข้อกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูลภำยใน ทั้งนี้ในระหว่ำงปี 2560 ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนบริษัทฯ มีกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่ำงมี
นัยส ำคัญในช่วงก่อนที่จะมีกำรเปิดเผยงบกำรเงิน 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยำบรรณส ำหรับ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนไม่พึงด ำเนินกำรใดๆที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ  โดยในปี 2560 ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ได้มีกำรกระท ำรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด 

หมวดที ่3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders) 

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกำรท ำงำนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลำยฝ่ำย กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ระมัดระวังและ
พยำยำมรักษำควำมเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ำย โดยปฏิบัติตำมบทกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การเคารพสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

บริษัทฯ ตั้งมั่นในควำมยุติธรรม และควำมมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ ผู้หนึ่งผู้ใดอย่ำงไม่เป็นธรรม ไม่ใช้
วิจำรณญำณ หรือควำมสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกำสเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึ งควำม
รับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภำรกิจหลักที่จะสร้ำงสรรค์โครงกำร และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคมและชุมชน โดย
บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและวำงแนวทำงในกำรปฏิบัติรวมถึงกำรเปิดเผยถึงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้ดังนี้  

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สำมำรถแข่งขันได้ใน ระยะยำว และแบ่งปันผลก ำไรให้ผู้ถือ
หุ้นอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งน ำเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน 

2. พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบกำรประเมินผลงำน (KPI) ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ผลจำกกำรประเมินจะใช้ในกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม กำรสนับสนุนเรื่องกำรศึกษำต่อของพนักงำน และกำรพิจำรณำ
จ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนและสวัสดิกำรต่ำงๆ  ก ำกับดูแลเร่ืองควำม
ปลอดภัย และสุขอนำมัยที่ดีในสถำนที่ท ำงำน (รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 4 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม) 

http://www.pps.co.th/
http://www.pps.co.th/
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3. ลูกค้า บริษัทฯ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้บริกำร มุ่งเน้นให้เกิดควำมพอใจสูงสุดกับลูกค้ำ โดยใน
ปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้ำประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้ำ ซ่ึงผลกำรประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 
81%  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้ำจำกทุนจดทะเบียน 215 ล้ำนบำทเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำยิ่งขึ้น
(รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 5 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและผู้บริโภค) 

4. คู่ค้า กำรซ้ือสินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้ำตำมสัญญำที่ตกลงกันและยึดมั่นตำม
หลักกฎหมำย (รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำเพื่อส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม)  

5. คู่แข่ง บริษัทฯ ยึดหลักกำรประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สุจริตเพื่อท ำลำยคู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรแข่งขัน
จะเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม วัดกันที่คุณภำพของงำน (รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.1 กำรแข่งขันที่เป็นธรรม) 

6. เจ้าหน้ี บริษัทฯ ปฏิบัติตำมสัญญำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อช ำระหนี้ให้กับเจ้ำหนี้ ที่ให้กำรสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ 

(รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำเพื่อส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม)  

7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ เคำรพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทำงปัญญำและงำนอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น 
(รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.3 กำรเคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น) 

8.  สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบำยและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน (รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 
หัวข้อที่ 3 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน) 

9. สังคม บริษัทฯ มีนโยบำยและให้ควำมส ำคัญต่อกำรรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม (รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 7 

กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม) 

10. ชุมชน บริษัทฯ มีนโยบำยและให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชนในวำระและ
โอกำสที่เหมำะสม (รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 7 กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม) 

11. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเอำใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 6 กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม) 

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ มีมำตรกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยให้สำมำรถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดูแลผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  

3.2.1  ลูกค้ำและประชำชนทั่วไปสำมำรถร้องเรียนหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตำมระเบียบว่ำด้วยกระบวนกำรรับ
และพิจำรณำข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

 จดหมาย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 381/6 ซอยพระรำมเก้ำ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรำมเก้ำ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 เว็บไซต ์ http://www.pps.co.th 

 โทรศัพท์ 02-7182785-9 

 โทรสาร 02-3005545-6 

 ส ำหรับพนักงำน สำมำรถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้โดยตรงทำง E-mail ใน
ระบบของบริษัทฯ 

 3.2.2  กรณีที่ต้องกำรร้องเรียนหรือกล่ำวหำพนักงำนภำยในองค์กร ให้แจ้งเรื่องที่ คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและควำม

รับผิดชอบต่อสังคม ผ่ำนทำง E-mail : cgcommittee@pps.co.th 

 3.2.3  กรณีที่ต้องกำรร้องเรียนหรือกล่ำวหำกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำร(CEO) กรรมกำรผู้จัดกำร ให้แจ้ง
เร่ืองที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนทำง E-mail : Whistleblow@pps.co.th 
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3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่ำนผู้บริหำรของบริษัทฯ) สำมำรถร้องเรียนได้ที่ Email: 
whistleblow@pps.co.th  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงกรรมกำรทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระเป็นผู้รับรำยงำน หรือ
ข้อร้องเรียนเหล่ำนั้น และท ำกำรสอบสวนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงในกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส 
รวมถึงนโยบำยในกำรเก็บรักษำควำมลับของข้อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแส 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะน ำเร่ืองที่ได้รับกำรร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบข้อมูลและหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

3.4  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรติดต่อสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลำ แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลำกหลำย เช่น เอกสำรเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กำร
จัดประชุมและกำรแถลงข่ำวต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้สื่อทำงเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สำมำรถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงำนนัก
ลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเร่ืองดังกล่ำวด้วย 

3.5  งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations) ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำม
เคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงำน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ นักวิเครำะห์อย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นธรรม และ
ทั่วถึง ผ่ำนกิจกรรมสื่อสำรที่หลำกหลำย 

   ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์ 

ที่อยู่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 381/6 ซอยพระรำมเก้ำ 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรำมเก้ำ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

Email ir@pps.co.th 

เว็บไซต ์ http://www.pps.co.th 

โทรศัพท์ 02-7182785-9 

โทรสาร 02-3005545-6 

mailto:whistleblow@pps.co.th
mailto:whistleblow@pps.co.th
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หมวดที ่4 การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ควำมมั่นใจต่อนักลงทุน โดยกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส และเท่ำเทียมกัน 
ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับกำรดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ควำมลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทำงกำรค้ำ ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจำกจะเปิดเผยข้อมูลผ่ำนแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น ำเสนอทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซ่ึงช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ นักวิเครำะห์ 
นักลงทุน และผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและเช่ือถือได้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จำกแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th  

บริษัทฯ ก ำหนดให้มีหน่วยงำนและบุคคลที่จะประสำนและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งยังเปิดโอกำสให้มีกำรชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถำมโดยผู้บริหำรของบริษัทฯ 

4.1 การรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสำรสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นใน
รำยงำนประจ ำปี ดูแลคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินรวมทั้งงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มีกำรตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีควำมเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 
จัดกำรดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินรวมของบริษัทฯ มีควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และ
เช่ือถือได ้

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ำยตรวจสอบซ่ึงท ำหน้ำที่ตรวจสอบทุกหน่วยงำนของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีกำรบันทึก
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและมีควำมสุจริตตำมนโยบำยที่บริษัทฯ ก ำหนด และไม่ด ำเนินกำรใดอันเป็นกำรละเมิดกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน เป็นกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำง
กำรเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลำ สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
พิจำรณำกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลำ ตำมข้อก ำหนดของ
กำรเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อให้พิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมสมเหตุสมผลก่อนที่จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 

4.2 การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบบริหำรควำมเส่ียงโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ในกำรท ำหน้ำที่พิจำรณำและน ำเสนอ
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง แผนงำน และผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำน
ในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรเงิน กำรผลิต กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต 
และกำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่นๆ  รวมถึงสำมำรถพิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดและระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขและ
ผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน และก ำหนดมำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำระบบบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพสูง 

4.3 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำนทั้งด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำรก ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต และจัดให้มีกลไก
กำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องรักษำ และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีกำร
ก ำหนดล ำดับชั้นของอ ำนำจอนุมัติและควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เป็นลำยลักษณ์อักษร มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่ำจ้ำงบริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริกำรกำรบัญชี จ ำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภำยในและ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทั้งหน่วยงำนธุรกิจและหน่วยงำนสนับสนุนให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่วำงไว้ 

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
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4.4 การท ารายการของกรรมการหรือผู้บริหาร 

1.   บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรเปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุ้น กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทรำบทุกครั้ง 

2.   บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3.   บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 

4.  บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยในกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษัทฯ อย่ำง
น้อย 1 วัน ล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซ้ือขำยโดยมอบหมำยให้แจ้งเรื่องที่เลขำนุกำรบริษัท 

4.5 การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซ่ึงจัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
บริษัทฯ จะได้ด ำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ แก่นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และ
สื่อมวลชนที่มำร่วมงำน โดยในปี 2561  บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 : เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561 

 ครั้งที่ 2 : เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และเป็นอิสระอย่ำงแท้จริงจำกฝ่ำยจัดกำร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นโดยรวม โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรไว้อย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ก ำหนด
นโยบำยและก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรเพื่อให้ระบบงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ด ำเนินไปตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยของบริษัทฯ ถูกต้องตำม
กฎหมำยและจริยธรรม ส่วนผู้บริหำรมีหน้ำที่บริหำรธุรกิจเพื่อสร้ำงผลก ำไร โดยกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวทั้งคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรจะปฏิบัติและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน เจ้ำหนี้ รัฐ ลูกค้ำและสังคม 

คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่ทบทวนนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยำบรรณ 
(ส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจำรณ ำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติ ก่อนน ำไป
ประกำศใช้ คณะกรรมกำรได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติรวมถึงติดตำมกำรปฏิบัติดังกล่ำว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงำนก ำกับกำร
ปฏิบัติงำน ( COMPLIANCE  UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงำนดังกล่ำว  ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรเปิดเผยรำยชื่อ ประวัติ และบทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน 
ในรำยงำนประจ ำปี 2561 และใน www.pps.co.th นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรบริษัทยังสนับสนุนให้ประธำนกรรมกำรชุดย่อยเปิดเผยจ ำนวนครั้งของ
กำรประชุม จ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำและควำมเห็นต่อกำรท ำนหน้ำที่ไว้ในรำยงำนประจ ำปีด้วย 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนกำรก ำหนดและควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 ในหัวข้อเรื่องค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรและผู้บริหำร โดยเป็นกำรเปิดเผยจ ำนวนครั้งที่เข้ำประชุมของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ มีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฎ
ในตำรำงกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และจ ำนวนค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรคณะต่ำงๆ ปรำกฎในตำรำงกำรเปรียบเทียบ
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรคณะต่ำงๆ ระหว่ำงปี 2559 ถึงปี 2561 

คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องและครบถ้วนของกำรจัดท ำงบกำรเงินของบริษัทฯ ให้มีควำมโปร่งใส ถูกต้อง 
รวมถึงกำรจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมทั้งสำรสนเทศกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงงบ
กำรเงินดังกล่ำวจัดตั้งขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระและไม่เป็น
ผูบ้ริหำร เป็นผู้สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่
จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป 
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ฝ่ำยบัญชีของบริษัทฯ มีหน้ำที่น ำเสนอข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงและรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งท ำงผลประโยชน์ ซ่ึงได้ถือปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 89/12 และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง
หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิด เผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของ
บริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำง
กำรเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่ส ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ โดยผ่ำน
ช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ อำทิ กำรแจ้งข้อมูลโดยผ่ำนระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำรแจ้งข้อมู ลโดย
ผ่ำน www.pps.co.th เป็นต้น นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน และ
รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรำยงำนของผู้สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรำยงำนประจ ำปี เป็นประจ ำทุกปี 

กำรเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนำคตเป็นอ ำนำจของประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร โดยนักลงทุนสำมำรถติดต่อได้ที่ส่วนงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-7182785-9 หรือ 
www.pps.co.th   

5.1 วาระในการด ารงต าแหน่ง 

วำระในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535   ส่วนกรรมกำรอิสระ
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วำระ  

5.2 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรได้ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรม และสูงเพียง
พอที่จะดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ต้องกำรไว้ได้  และได้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรที่ได้รั บมอบหมำยให้เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น 

โครงสร้ำงค่ำตอบแทนของกรรมกำร (ทั้งกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร) ประกอบด้วย 

1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

1.1 เบี้ยประชุม 

1.2 ค่ำตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยูก่ับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

2. ค่ำตอบแทนประจ ำ เงินเดือนและค่ำตอบแทนอื่นๆ 

-ไม่มี- 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่เสนอแนวทำงและวิธีกำรในกำรก ำหนดค่ำเบี้ยประชุม ค่ำรับรอง เ งินรำงวัล 
และบ ำเหน็จ รวมทั้ง ผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่ำตอบแทน ให้แก่กรรมกำรบริษัท โดยกำรเสนอเรื่องเพื่อขอควำมเห็นจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปี เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตำมระเบียบของบริษัทฯ 
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5.3 คณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจำกผู้มีคุณสมบัติที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏบิตัิ
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีอ ำนำจแจ้งให้ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดท ำรำยงำนเสนอ โดยคณะกรรมกำร
บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด 

1. คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ โดยในต ำแหน่งต่อไปนี้  ให้ถือเป็น

กรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ โดยต ำแหน่ง ดังนี้ 

(1) ประธำนกรรมกำรบริหำร (CEO) 

(2) กรรมกำรผู้จัดกำร (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)) 

(3) รองกรรมกำรผู้จัดกำรผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี (CFO) 

(4) รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยโครงกำร 

(5) รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO) 

(6) รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกำร 

(7) รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจฝ่ำยต่ำงๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งต้ัง โดยได้รับ กำรเสนอ

ชื่อจำกคณะกรรมกำรบริหำร 

ทั้งนี้ ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ำเป็นกรรมกำรบริหำรได้  ตำมเห็นสมควร โดยกรรมกำรบริหำรที่มำจำกกำร
แต่งต้ังมีวำระด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 2 ปี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้  ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบด ำรงต ำแหน่งวำระ ละ 3  ปี  
ด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วำระ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน  ซ่ึง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ด ำรงต ำแหน่งวำระละ 3 ปี เมื่อพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำร
ใหม่ได้อีก 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยตัวแทนจำก
ฝ่ำยงำนต่ำงๆ ดังนี้ ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยบัญชีหรือฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยบุคคลและพัฒนำองค์กร ฝ่ำยโครงกำรอย่ำงน้อยฝ่ำยงำนละ 1 คน คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งวำระละ 2 ปี ด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินครำวละ 2 วำระ  

5. คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  ประกอบด้วยกรรมกำรธรรมภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
จ ำนวน 5 คน โดยมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็นกรรมกำรอิสระ และมีกรรมกำรอย่ำงน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมกำรบริหำร มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง
วำระละ 3 ปี เมื่อพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรใหม่ได้อีก 

6. คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 6 คน โดยเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซ่ือสัตย์
สุจริตและอุทิศเวลำให้กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน โดยมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี และ
เพื่อให้กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมีควำมต่อเนื่อง คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้ งกลับเข้ำมำ
เป็นกรรมกำรใหม่ได้อีก 

5.4 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุม เพือ่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่รวมถึงกำรรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุก 3 เดือน ใน
กำรประชุมกรรมกำรต้องสำมำรถแสดงควำมเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่ำงเป็นอิสระ จ ำนวนองค์ประชุมของกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
จะต้องมีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  ทั้งนี้กรรมกำรจะเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจำกจะมีเหตุจ ำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย  
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ซ่ึงต้องแจ้งต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ บริษัทฯ จะรำยงำนจ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำนไว้ในรำ ยงำน
ประจ ำปี และบริษัทฯได้จัดให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนได้ทรำบก ำหนดกำร
ประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมกำรทุกท่ำน เพื่อยืนยันก ำหนดวัน และแจ้ ง
ให้ทรำบถึง เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยจัดส่งเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสำร
ประกอบ กำรประชุมจำกฝ่ำยจัดกำรเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ  โดยเอกสำรดังกล่ำวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจและกำรใช้ดุลย
พินิจอย่ำงเป็นอิสระของคณะกรรมกำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในกำรประชุม เพื่อจัดท ำเป็นรำยงำนกำรประชุม    
ที่มีเนื้อหำสำระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธำนกรรมกำรลงนำมและจะต้องจัดให้มีระบบกำร
จัดเก็บที่ดี สะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นควำมลับ 

5.5 การประชมุกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีโอกำสประชุมโดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมตำมควำมจ ำเป็น เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำรได้อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย กำรหำรือจึงเป็นไปอย่ำงอิสระ โดยมีกำรประชุม
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยในปี 2561 ได้มีกำรประชุมในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 

5.6 การประชมุกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีกำรประชุมกันเอง เพื่อให้มีกำรอภิปรำย เรื่องต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสระ โดยจัดให้มีกำร
ประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยในปี 2561 ได้มีกำรประชุมในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 

5.7 การรายงานข้อมูล 

1. คณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่ำงถูกต้องตำมควำม
เป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค ำอธิบำยอย่ำงมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้ำนนโยบำยผลกำรด ำเนินงำน แนวโน้มในอนำคต ตลอดจนผลส ำเร็จ 
และอุปสรรคของกิจกำร 

2. คณะกรรมกำรมีควำมเข้ำใจ และสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชี 

3. คณะกรรมกำรได้จัดท ำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อกำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินของ
กิจกำรเสนอไว้ในรำยงำนประจ ำปี ควบคู่กับงบกำรเงิน และรำยงำนของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง 

3.1 ข้อก ำหนดของกฎหมำย ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ต้องจัดท ำให้มีกำรจัดท ำงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึงฐำนะ

กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล 

3.2 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจัดกำรให้มีข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะด ำรง

รักษำไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทรำบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต หรือมีกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติ 

3.3 ให้ค ำยืนยันว่ำบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติโดย

สม่ ำเสมอ ตลอดจนได้มีกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลอย่ำงรอบคอบในกำรจัดท ำงบกำรเงินของบริษัทฯ 

5.8 การสรรหาผู้บรหิารระดับสงูและแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บรหิารระดับสงู 

บริษัทฯ มีแผนกำรคัดเลือกบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนบริหำรที่ส ำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส
โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน รวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

ทั้งนี้ กระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงเร่ิมจำกำรคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมำร่วมงำน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีควำ มรู้
ควำมสำมำรถมำพัฒนำ สร้ำงควำมพร้อมให้ทุกคนมีโอกำสเติบโต ก้ำวหน้ำขึ้นสู่ระดับผู้บริหำรในอนำคต (FUTURE LEADER) ซ่ึงทุกคนจะได้รับกำรพัฒนำ
ตำมแบบแผนที่วำงไว้เป็นรำยบุคคล มีกำรมอบหมำยงำนที่ท้ำทำย รวมทั้งกำรหมุนเวียนงำนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น ำ และควำมรู้ ในทุกด้ำน ซ่ึงกำร
เตรียมบุคลำกรดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรกับพนักงำนทุกระดับให้มีควำมพร้อมในกำรทดแทนกรณีที่มีต ำแหน่งงำนว่ำงลง 
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5.9  การประเมินการปฏิบตัิงานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยตนเองเป็นประจ ำทุกปี โดยจัดให้มีกำรประเมินเป็นรำยบุคคล ทั้งคณะ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้น ำมำแก้ไข 
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ใช้แนวทำงแบบประเมินที่
เสนอแนะโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีกำรปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีกำรน ำผลกำรประเมินมำ
พิจำรณำทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 

โดยในปี 2561 เลขำนุกำรบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้ำงและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร     กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับ
ฝ่ำยจัดกำร และกำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร ซึ่งผลคะแนนกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัท แบ่งออกเป็น  4 = ดีมำก,  
3 = ดี, 2 = ปำนกลำง, 1 = พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่ำงมำก สรุปได้ดังนี้ 

1. กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 จำกคะแนนเต็ม 4 ซ่ีงอยู่ใน

เกณฑด์ีมำก 

2. กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรบริษัท  เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 จำกคะแนนเต็ม 4 ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑ์ดีมำก 

3. กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีคะแนน 3.67 จำกคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

4. กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีคะแนน 3.12 จำกคะแนนเต็ม 4  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี 

5. กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรธรรมภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.50 จำกคะแนนเต็ม  4 ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑดี์มำก 

6. กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรบริหำร มีคะแนน 3.83 จำกคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

7. กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีคะแนน 3.50 จำกคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

8. กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน มีคะแนน 3.67 จำกคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลงำนของประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประจ ำทุก
ปี โดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้ใช้แนวทำงแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีกำรปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสมกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบบประเมินดังกล่ำวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้แจ้งผล
ประเมินต่อประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 
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5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน ก่อนกำรท ำหน้ำที่กรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรใหม่รับทรำบควำม
คำดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ตลอดจนสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งในบริษัทฯเป็นครั้ง
แรกเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร 

ส ำหรับในปี 2561  บริษัทฯ ไม่มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เนื่องจำกกรรมกำรทุกท่ำนยังคงเป็นกรรมกำรชุดเดิม อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้
กรรมกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรสื่อสำรในเรื่องมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น กฎเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำร สินค้ำและ
บริกำรของบริษัทฯ ตลอดจนสภำวกำรณ์อุตสำหกรรมก่อสร้ำงในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่ำวได้จัดขึ้น ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2561 

5.11 การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่นของกรรมการและผู้บรหิารระดับสงู 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยจ ำกัดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมไว้ไม่เกิน 3 แห่ง 
ส ำหรับกรรมกำรผู้จัดกำรจ ำกัดจ ำนวนบริษัทที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซ่ึงในปี  2561 กรรมกำรทุกท่ำนก็ปฏิบัติตำมนโยบำยที่
ก ำหนด 

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้ง
พบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมกำรบริษัทควรเข้ำร่วม
สัมมนำอย่ำงน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ซ่ึงได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
ห ลัก สู ต ร  Directors Accreditation Program (DAP)  ห ลั ก สู ต ร  Audit Committee Program (ACP) ห ลั ก สู ต ร Executive Development 
Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบริษัทฯต่อไป ทั้งนี้ มีกรรมกำรได้เข้ำร่วมสัมมนำในหลักสูตรต่ำงๆ
ได้แก่  

นายประสงค์ ธาราไชย  

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

นายธัช ธงภักดิ์   

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 /2013 Thai Institute of Directors  
- สัมมนำ FID ครั้งที่ 3/2556 เร่ืองควบรวมอยำ่งไรให้ได้ผลส ำเร็จ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 Thai institute of Directors 
- สัมมนำ Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

  นายคเชนทร์ เบญจกุล 

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

นางวิภาว ีบณุยประสิทธิ ์ 

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors,  
- สัมมนำ Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนำคตควำมร่วมมือของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อตำ้นทุจริต” 

Thai Institute of Directors 
- หลักสูตร Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
- หลักสูตร Anti-Corruption The Practical guide 2015  Thai institute of Directors 
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นายพงศ์ธร ธาราไชย  

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 14/2018 โดย Thai Institute of Directors (IOD) 
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560) โดยมูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ (IRDP) 
- หลักสูตร โครงกำรอบรมและพัฒนำศักยภำพขั้นสูงทำงนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำร จัดโดยส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA) 

- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 11) Thai Institute of Directors 
- หลักสูตร “กำรจัดท ำรำยงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม (CSR  Report)” รุน่ที่ 8 (2014) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
- หลักสูตร “กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET) 
- หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557”  Thai Investors Academy 
- โครงกำร CORPORATE  SUSTAINABILITY  ADVISORY  PROGRAM 2014 ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
- หลักสูตรผู้ประกอบกำรแห่งอนำคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุน่ที่ 1 ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors  
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2010 Thai Listed Company Association (TLCA)  
- สัมมนำ Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนำคตควำมร่วมมือของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต”  

Thai Institute of Directors 

นายธีรธร ธาราไชย   

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถำบันวจิยัและพัฒนำองค์กรภำครัฐ (IRDP) 
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 Thai Institute of Directors,  
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008  Thai Institute of Directors,  
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่4/2009 Thai Listed Company Association (TLCA)  
- สัมมนำ FID ครั้งที่ 3/2556 เร่ืองควบรวมอยำ่งไรให้ได้ผลส ำเร็จ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
- หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- สัมมนำเร่ือง CFO in the new financial world (2015) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรพัย ์

นายธนิต ธงทอง   

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

 

อนึ่ง กรรมกำรทุกท่ำนของบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมสัมมนำอบรมหลักสูตรที่สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ได้จัดขึ้นทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทที่ได้เข้ำร่วมกำรอบรมและสัมมนำในปีที่ผำ่นมำในหลกัสูตรต่ำงๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. นายพงศ์ธร  ธาราไชย   

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

2. นายธนิต ธงทอง 
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018 Thai Institute of Directors 
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5.13 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิและติดตามการปฏบิัตติามแนวนโยบายตา่งๆ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตลอดจนควบคุมติดตำมกำรปฏิบัติตำมแนวนโยบำยต่ำงๆ ที่
บริษัทฯ ได้ประกำศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ ฝ่ำยฝึกอบรม PPS TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรกำรฝึกอบรมโดยให้รวมเนื้อหำของ
นโยบำยต่ำงๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกำศใช้ไว้ในหลักสูตรกำรฝึกอบรมด้วย นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้ งหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติงำน (COMPLIANCE 
UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตำมกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ส ำหรับนโยบำยทีบ่ริษัทฯ ได้ประกำศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหำของกำรฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ 

1. นโยบำยก ำกับกำรดูแลกจิกำรที่ดี 

2. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับจรยิธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน 

3. นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

4. กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5. กำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. กำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธภิำพ 

5.14 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

ให้ประธำนกรรมกำรมีหนำ้ที่ ดังต่อไปนี้ 

1. พิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำร และดูแลให้กรรมกำรได้รับข้อมูลอย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลำก่อนประชุมเพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม 

2. เป็นผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

2.1 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมระเบียบวำระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำย 

2.2 จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกคนอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่เป็นอิสระ 
และใช้ดุลพินิจอยำ่งรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน 

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรต่อไปอยำ่งชัดเจน 

2.4 ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่มีกรรมกำรบริษัทที่มำจำกฝ่ำยจัดกำร 

2.5 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ประชุมมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสยีง 2 ฝ่ำย เท่ำกัน 

3. เป็นผู้น ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบวำระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำย โดยจัดสรรเวลำให้เหมำะสม 
รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลให้มีกำรตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส 

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล จริยธรรมธรุกิจและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัทฯ 

5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร และสนับสนุนกำรปฎิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จั ดกำร
และฝ่ำยจัดกำรตำมนโยบำยของบริษัทฯ 

6. ก ำกับดแูลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรจัดกำรอยำ่งโปร่งใสในกรณีที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

7. ก ำกับดแูลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีโครงสร้ำงและองค์ประกอบที่เหมำะสม 

8. ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม คณะกรรมกำรชุดย่อย คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ  และ
กรรมกำรบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

9. ก ำกับดูแลให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม กรรมกำรบริษัทรำยบุคคล คณะกรรมกำร
บริษัทชุดย่อย เพื่อน ำผลไปปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำที่ และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถของกรรมกำรบริษัทและอนุกรรมกำร 
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5.15 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  

นโยบำยค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง ได้ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษำประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรระดับสูง ที่มีคุณสมบัติ
ที่ต้องกำรไว้ได้ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์ค่ำตอบแทน 

1.1 ค่ำตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน  ค่ำที่ปรึกษำ  โบนัส  และสวัสดิกำรต่ำงๆ อำทิ เบี้ยเล้ียง และค่ำโทรศัพท์ 
เป็นต้น ส ำหรับวิศวกรอำวุโสที่เข้ำไปท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำโครงกำร ที่ปรึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรโครงกำรจะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มเติมในอัตรำที่อ้ำงอิงกับอัตรำค่ำบริกำรวิชำชีพ (ในต ำแหน่งที่ปฏิบัติงำน) ที่ระบุในสัญญำจ้ำงงำนกับลูกค้ำ
เจ้ำของโครงกำร 

1.2 ค่ำตอบแทนในระยะยำว ประกอบด้วย เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND)เงินชดเชยเกษียณอำยุ 
(RETIREMENT COMPENSATION) โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (EJIB) 

2. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2.1 ค่ำตอบแทนของประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร : คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน น ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร ที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด ซ่ึงผลกำรประเมินประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ประธำน
กรรมกำรเป็นผู้แจ้งผลกำรประเมินต่อประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรและคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อรับทรำบ
อีกครั้ง 

2.2 ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง : คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำรระดับสูง รวมถึงกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

2.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร : คณะกรรมกำรบริหำรจะไม่ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรเนื่องจำกกรรมกำรทุกท่ำน
ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะพนักงำนและผู้บริหำรแล้ว 

5.16 กรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรที่เป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรจัดกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือ
กิจกรรมกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อำจมีผลขัดแย้ง ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อประโยชน์
ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น  

โดยปัจจุบันกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มีจ ำนวน 3 คน ได้แก่ พ.ต.ท.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ นำงวิภำวี บุณยประสิทธ์  นำยคเชนทร์ 
เบญจกุล และนำยธนิต ธงทอง มีคุณสมบัติเป็นไปตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ (คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ)  ของบริษัทฯ ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท่ำข้อก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดไว้ 

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรบริษัท โดยเป็นผู้น ำเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวกับวำระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรที่รับผิดชอบงำน
โดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหำรก็มีโอกำสได้เรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจมุมมองของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้มีกำรพบปะและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงในโอกำสอื่นๆ 
นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้กรรมกำรได้มีโอกำสท ำควำมรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ 
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5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มปีระสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

นำยคเชนทร์  เบญจกุล และนำยธนิต ธงทอง ส ำเร็จกำรศึกษำจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรบริษัท นำยคเชนทร์ เบญจกุล และนำยธนิต ธงทอง จึงเป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรที่มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ท ำงำนด้ำน
วิศวกรรมซ่ึงเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมให้กำรท ำงำนของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

5.19 การน ากลยุทธข์องบริษัทฯ ไปปฏิบตั ิ

คณะกรรมกำรได้มีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติเป็นรำยไตรมำส โดยก ำหนดให้มีวำระกำรประชุมเพื่อมีกำร
รำยงำนและติดตำมดูแลในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส 

5.20 ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บรหิารระดับสูงของบริษัทฯกบับริษทัผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ ก ำหนดให้บริษัทผู้สอบบัญชีภำยนอก ต้องมีควำมเป็นอิสระจำกกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ โดยกรรมกำรและ
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงำนของบริษัทผู้สอบบัญชีภำยนอกที่บริษัทใช้บริกำร (อย่ำงน้อยในช่วง 2 ปีที่ผ่ำน
มำ) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด และไม่เคยปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดดังกล่ำว 

หมวดที ่6 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีเลขำนุกำรบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้ง นำยวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และ
เป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เกีย่วกับข้อกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

2. ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งติดตำมให้นโยบำยและข้อแนะน ำของคณะกรรมกำรบริษัท มีผล
ในทำงปฏิบัติ 

3. รับผิดชอบในกำรจัดท ำและจัดเก็บเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ 

4. ก ำกับดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและระเบยีบปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกีย่วข้อง 

5. ติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และดแูลผู้ถือหุน้อย่ำงเหมำะสม 

6. ติดต่อสื่อสำรกับหนว่ยงำนก ำกบัดูแลที่เกี่ยวข้อง 

อนึ่ง นำยวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2554 ที่จัดโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัทโดยตรง 
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นโยบายด้านภาษีอากร 

บริษัทฯและบริษัทย่อย  ตระหนักดีถึงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรเป็นผู้เสียภำษีอำกรที่ดี  มีกำรเสียภำษีอำกรอย่ำงถูกต้องตำม
กฏหมำยซ่ึงเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรพัฒนำประเทศ   และเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกรของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีควำมรัดกุม เสียภำษีอำกร
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน กำรวำงแผนภำษีอำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำรมีแนวทำงในกำรให้ข้อมูลทำงภำษี และด ำเนินกำรในกรณีที่เกิดข้อ
พิพำททำงภำษีกับหน่วยงำนของรัฐ    บริษัทฯและบริษัทย่อย จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำษีโดยยึดหลักควำมถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ควำมเส่ียงด้ำนภำษี (เบี้ยปรับเงินเพิ่มต่ำงๆ) ควำม
เส่ียงทำงภำษีในกำรท ำธุรกรรมพิเศษ และ ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  ซ่ึงนโยบำยดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษัท  โดยยึดหลักควำมถูกต้องครบถ้วนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย  
การด าเนินการประกอบด้วย 

1. กำรปฏิบัติงำนด้ำนภำษี 

1.1 กำรวำงแผน และแนวทำงกำรปฏิบัติทำงด้ำนภำษี 

• บริหำรจัดกำรให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมกฏหมำยและข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  รวมถึงกำรใช้สิท ธิ

ประโยชน์ทำงภำษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงำนของรัฐ  โดยกำรเสียภำษีอำกรให้ถูกต้องตำมที่

กฏหมำยก ำหนด  และรักษำชื่อเสียง และควำมสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงำนภำษีของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

•  ด ำเนินกำรน ำส่งภำษีอำกรภำยในระยะเวลำที่กฏหมำยก ำหนด และต้องบริหำรจัดกำรกำรจ่ำยเงินหรือขอคืนภำษีอำกรให้

เกิดสภำพคล่องสูงสุดแก่องค์กร 

• มีกำรพิจำรณำผลกระทบทำงภำษีอย่ำงสม่ ำเสมอ  เมื่อมีกฏหมำยหรือนโยบำยทำงภำษีอำกรที่ประกำศใช้ใหม่หรือมีกำร

ปรับปรุงกฏหมำยภำษีอำกร  รวมถึงกรณีที่บริษัทฯมีธุรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น   

• มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวำงแผนภำษีอำกร โดยก ำหนดให้มีกำรศึกษำกฏหมำยรวมถึงข้อบังคับต่ำงๆเพื่อพิจำรณำ

ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำรขอค ำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญทำงภำษีอำกร เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเง่ือนไขได้อย่ำงถูกต้อง โดยไม่เป็นกำรหลีกเล่ียงภำษี 

• มีกำรให้ควำมรู้ทำงภำษีแก่บุคลำกรในองค์กร ซ่ึงได้แก่กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำยในองค์กร   เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 

1.2 กำรประสำนงำนด้ำนภำษี  และกำรขอค ำปรึกษำกับหน่วยงำนของรัฐ 

• ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้ำนภำษีเพื่อประสำนงำนด้ำนภำษี กำรให้ข้อมูลทำงภำษีที่ถูกต้องตรงตำมข้อเท็จจริงเมื่อได้รับกำร

ร้องขอหรือเรียกตรวจจำกหน่วยงำนของรัฐ 

• ก ำหนดให้มีกำรขอค ำปรึกษำด้ำนภำษีอำกรต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

2. ข้อพิพำททำงภำษีกับหน่วยงำนของรัฐ 

กรณีมีข้อพิพำทที่จะส่งผลกระทบถึงจ ำนวนภำษีอย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้พิจำรณำผลกระทบทำงภำษีและแจ้งต่อผู้บริหำรสูงสุดก่อนที่จะ
ด ำเนินกำรชี้แจง/โต้แย้ง/ยินยอมต่อหน่วยงำนของรัฐ เพื่อพิจำรณำแนวทำงที่เหมำะสม 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการด าเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 9 ด้าน โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
6. การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพัฒนาชุมชุนและสังคม 
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
9. การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน 

1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมงานวิศวกรชั้นแนวหน้า
ของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าอย่างเป็นรู ปธรรม รวมถึง
การมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซ่ึงตลอดระยะกว่า 29 ปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่าง
สุจริต เสรีและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมาโดยตลอดโดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ 
ดังต่อไปนี ้

 1.1 การแขง่ขันที่เป็นธรรม 

  บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยง
วิธีการที่ทุจริต เพื่อท าลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการและคุณภาพขอ งผลงานที่เป็น
เลิศ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซ่ึงในกรณีที่ต้องใช้ราคาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาคัดเลือก   
บริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด 

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกจิอยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วธิีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งอยา่งผิดกฎหมาย
และขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

2. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เปน็ธรรม ซ่ึงมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวังของลูกค้า 

3. ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด เง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาวา่จ้างอย่างเคร่งครัด 

4. ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าดว้ยราคาที่ยุติธรรม 

  การด าเนินการในปี 2561 

  1. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเสนอราคาค่าบริการวิชาชพีและยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของเจ้าของโครงการ  

  ทั้งนี้ ทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนเร่ืองความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาค่าบริการ
ของบริษัทฯ 
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 1.2 การปฏบิัตติ่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสังคม 

  คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่ า “คู่ค้า” ไว้
ว่าเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ท าธุรกรรมกับบริษัทฯ ซ่ึงหมายรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และเจ้าหนี้ และมีนโยบายที่จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมรวมถึง การปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาส าหรับกา รด าเนินธุรกิจ
ร่วมกัน 

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ท าไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง กรณีที่บริษัทฯ  
ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า 

3. ก าหนดนโยบายวา่ด้วยเร่ืองของขวัญและค่าใช้จ่ายเล้ียงรับรองของก านัล สิ่งของ ทุกรูปแบบจากคู่ค้า 

4. ก าหนดเง่ือนไขในการคัดเลือกคู่ค้าให้มคุีณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกบังานที่จะด าเนินงานร่วมกัน เช่น  

4.1 บริษัทคู่ค้ามีความซ่ือสัตย์สุจริตในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในการด าเนินกิจการ 

4.2 บริษัทคู่ค้ามีประสบการณ์การท างานทีน่่าเช่ือถือ โดยได้รับหนังสือรับรองผลงานจากลูกค้าเป็นสว่นใหญ่ 

4.3 ท าบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่บริษัทฯ ยอมรับ (Vendor List) เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับแรก ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าในการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกัน 

  การด าเนินการในปี 2561 

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและการช าระ
เงินงวด ซึ่งตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด 

 1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพยส์ินของผู้อ่ืน 

  บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่าง
ชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจรยิธรรมและคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ ์

3. รณรงค์ไม่ให้พนักงานใช้สินค้าที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอยา่งจริงจัง เป็นต้นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัทฯ ทั้งหมด ตอ้งเป็นโปรแกรม
ที่มีลิขสิทธิ์และถกูต้องตามกฎหมาย 

  การด าเนินการในปี 2561 

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและลิขสิทธิ์ 

2. บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือประกาศห้ามพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในหน่วยงาน
ของบริษัทฯ โดยมีประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอีกหนึ่งกุญแจส าคัญ ส าหรับการประกอบกิจการและพัฒนาผลงานที่
เป็นเลิศบริษัทฯ จึงได้จัดท านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น” 

 ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและเกิดผลสูงสุด บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกระบวนการใน
การประเมินความเส่ียงจากการทุจริตขึ้นก่อน เพื่อน าผลการวิเคราะห์และการประเมินมาจัดท าเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC) มีการประกาศเจตนารมณ์ใน
เรื่องนี้อย่างชัดเจน ทั้งจากการลงประกาศนโยบายฉบับดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th. และการร่วมลงนามค าประกาศ
เจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้ 

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. ก าหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

2. ก าหนดให้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกัน
และติดตามความเส่ียงจากการทุจริต สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลควบคุมและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ รวมถึงพิจารณาติดตามความเสี่ยงและป้องกันจากการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและ
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการก าหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลอย่าง
น้อยทุกไตรมาส 

4. ก าหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯโดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฐมนิเทศหรือก่อนเข้ารับต าแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ 

5. ก าหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการ
กระท าผิดหรือการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่ได้ก าหนดไว้ 

  การด าเนินการในปี 2561 

1. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  

2. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัตใินการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

3. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่ 2 โดยมี
มติเมื่อวันที่ 5 พฤศจกิายน 2561 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และถือเป็นหลักในการประกอบธุรกิจและด าเนินกิจการไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่า พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพนักงานเสมอมา ทั้งในเร่ืองการรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท างานและอื่นๆ ของพนักงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการเปิดเผยหรือถ่ายโอน
ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้นก่อน 

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนษุยชนหรือมีเจตนาสอ่ไปในการทุจริต 

2. ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าถึงนโยบายที่จะไม่เกีย่วขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. เน้นย้ าให้พนักงานทุกคนไม่กระท าการละเมิดหรือคุกคาม ทั้งจากวาจา และการกระท าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เช้ือชาติ เพศ 
ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการท างานที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่ 

4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสทั้งในกรณีที่พบเห็น พนักงานบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 
จรรยาบรรณและข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ 

5. ก าหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ 
(Whistleblower Policy) ซ่ึงรายละเอียดของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการจัดการ การด าเนินการตรวจสอบสืบสวนพิจารณา
ข้อเท็จจริง การเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นความลับ และบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าผิด 

  การด าเนินการในปี 2561 

1. บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติขา้งต้นอย่างเคร่งครัด 

2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนกังานหรือผู้มสี่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

  อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่ได้ถูกร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนแตอ่ยา่งใด 

4. การปฏบิัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัวของพนักงานทุกคนมาโดย
ตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ คนนั้นมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 4.1 การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการท างาน 

  บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่บังคับให้
พนักงานท างานโดยปราศจากความสมัครใจ  

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องข้อก าหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึงข้อก าหนดเรื่องการปฏิบัติต่อ
พนักงานปัจจุบัน ทั้งเร่ืองการพิจารณาปรับเลื่อนต าแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส ว่าจะให้ความ
เป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และจะท าการพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือก
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ปฏิบัติและไม่น าเอาข้อก าหนดเรื่องอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา ชนชั้นวรรณะ หรือการแสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัว
จ ากัดหรือเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด 

2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน 
สามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการทราบเบาะแสหรือพบเห็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายรวมถึงการก าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นระบบและยุติธรรม 

3. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ 

  การด าเนินการในปี 2561 

1. บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติขา้งต้นอย่างเคร่งครัด  

2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของบริษทัฯ ภายใต้ชื่อ PPS Training Center ด าเนินการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย 

 4.2 การคุ้มครองทางสังคมและสภาพการท างานของพนักงาน 

  นอกจากการจ้างงานและการเคารพสิทธิในการท างานที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุก
คน โดยจัดให้มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด 
และการจัดให้มีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อให้ครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัททุกคน  

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. ฝึกอบรมและเผยแพร่คู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงเง่ือนไขการจ้างงานรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานจะได้รับ 
รวมถึงค่าตอบแทน การปรับขึ้นค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถของพนักงาน สิทธิวันลา เงินทดแทนและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมาย รวมถึง สวัสดิการพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น โครงการเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โครงการ 
Employee Joint Investment Program (EJIP) โครงการเงินเกษียณอายุ เงินประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 

2. ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ 
อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

2.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเล้ียง ค่าโทรศัพท์ประกันสุขภาพ ประกันสังคม 

2.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เงินชดเชยเกษียณอายุ (Retirement 
Compensation) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)   

  การด าเนินการในปี 2561 

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน (Provident Fund) โดย บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการมา
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2547 จนถึงปัจจุบันซ่ึงนับได้ว่าเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ในเดือนเมษายน 2557 ที่
ผ่านมาซ่ึงในปี 2561 นี้ นับเป็นการด าเนินการในปีที่ 5  

3. บริษัทฯ ได้ท าประกันชวีิตและประกันสขุภาพใหพ้นักงานทกุคน  
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 4.3 การคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

  สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นั้น พนักงานต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง
ของโครงการ พนักงานของบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงสูงจากการได้รับอันตรายระหว่างการปฏบิัติหน้าที่ ซ่ึงบริษัทฯได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
จึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ดังต่อไปนี้ 

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. จัดท าประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้พนักงานบริษัททุกคน นอกเหนือจากประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

2. ก าหนดมาตรการพร้อมจัดท าแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Plan) การจัดการเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในส านักงานและ
ในสถานที่ก่อสร้าง  

3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ าเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจ าและเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างได้แก่ หมวก
นิรภัย รองเท้าเซฟตี้  

4. จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่องข้อก าหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Safety, Healthy and Environment) อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและ
อุบัติเหตุต่างๆ 

  การด าเนินการในปี 2561 

  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังกล่างอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นหยุดงานหรื อ
เจ็บป่วยจากการท างาน 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

 บริษัทฯ เอาใจใส่ ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซ่ึงเป็นผู้ได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุด
กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบงานได้ตรงเวลา ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายหลักในการ
ด าเนินงานบริหารโครงการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การกระท าที่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสียสิทธิของผู้บริโภค 

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า 

2. ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ท าพันธะสญัญาไว้กับลกูค้าอยา่งครบถ้วน  

3. เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า 

  การด าเนินงานปี 2561 

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในด้านต่างๆ ซ่ึงผล
ประเมินในปีนี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 81% ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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6. การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการด า เนินธุรกิจภายใต้กรอบการท างาน คือ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment (SHE)) และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ อีกทั้งยังให้
ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงต่อสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการด าเนินงานของธุรกิจด้วย 

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ
ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

2. ให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบ ในการออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ
อาคารเขียว (Green Building) 

3. รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 
ประหยัดกระดาษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น 

4. ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆอย่างเคร่งครัด เช่น  

4.1 ต้องจัดท ารั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบสถานที่ก่อสร้าง 

4.2 ต้องใช้ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปิดกันสิ่งก่อสร้างป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

4.3 ต้องจัดอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับล้างท าความสะอาดล้อและตัวถังรถ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องดูแลรักษา
ความสะอาดทางเท้า ถนน และที่สาธารณะที่อยู่ติดกับที่ก่อสร้าง 

4.4 ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวนชุมชนข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง  

4.5 มีมาตรการควบคุมและก าจัดของเสียจากการก่อสร้าง  

4.6 เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างต้องสวมหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อท างานในที่สูง เป็นต้น 

4.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้ งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่ได้ปฏิบัติจะต้องท าการแก้ไข 

  การด าเนินงานปี 2561 

เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาชีพ บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญที่จะน าไปปฏิบัติทั้งในส่วนของส านักงา น

ใหญ่และที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามั ยและ

สิง่แวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของ

องค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง องค์กรและสังคมโดยรอบ ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อพัฒนาองค์กรให้รู้ถึงการควบคุมและ

ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น หรือลดพลังงานบางส่วนที่สามารถใช้พลังงานอื่นทดแทนได้ซ่ึงจะสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางธุริกจได้

ในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แล้ว เมื่อวันที่  

26 มกราคม 2561 
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2. สร้างนวัตกรรมรองรับการประหยัดพลังงาน โดยด าเนินการพัฒนานวัตกรรม Project Live และ Blue Book (Cost Index) ส าหรับ

เก็บข้อมูลชนิดของวัสดุก่อสร้างและปริมาณวัสดุที่ใช้ในแต่ละโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงการใช้ทรัพยากรในแต่ละโครงการ ส่งผลให้สามารถ

ควบคุมและลดการใช้วัสดุอย่างไม่จ าเป็น อีกทั้งยังสามารถแนะน าลูกค้าให้เลือกใช้วัสดุทดแทนแนๆ ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 

3. โครงการ “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย ปี 2” เป็นโครงการติดตามรวมถึงปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายไป และดูแลต้นไม้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ณ ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน และสร้างจิตส านึก

รักษ์ป่าให้กับเยาวชนในโรงเรียนใกล้เคียง 

4. โครงการ “ประหยัดพลังงาน PPS ปี 2018” มี 2 โครงการ ดังนี้ 

 4.1 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณดาดฟ้าอาคารส านักงานใหญ่ เพื่อรณรงค์การประหยังพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมตาม

นโยบายของบริษัทฯ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ปล่อยก๊าซ หรือมลพิษใด ๆ สู่ชั้นบรรยากาศ ในกระบวนการผลิตจึงไม่ก่อให้เกิดสาร หรือมลภาวะ 

รวมถึงเสียงออกมารบกวนสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงแก่โลกของเรามากขึ้น 

 4.2 โครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED” โดยเร่ิมต้นจากการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคารส านักงานใหญข่องบริษัทฯ ให้

เป็นหลอดประหยัดไฟ LED ซ่ึงมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน ลดแก๊สเรือนกระจกและก๊าซพิษได้เป็นเท่าตัว การเปลีย่นมาใช้หลอด LED ซ่ึงใช้

พลังงานน้อยลงให้ผลทางตรงเร่ืองค่าไฟแล้ว ยังมีส่วนช่วยโลกชว่ยประเทศชาตปิระหยัดพลังงาน แลว้ยังให้ผลทางอ้อมคือท าให้องค์กรมี

ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาสาธารณะชนไดอ้ีกทางหนึ่งด้วย 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสงัคม 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความช านาญในการให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และความเช่ียวชาญของ
บุคลากรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความช านาญ และนวัตกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับ
วิชาชีพวิศวกรรม  

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

2. พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร 

3. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิชาชีพวิศวกรรม 

4. เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสีขาว 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร 

  การด าเนินงานปี 2561 

1. บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มและด าเนินงานใน

โครงการต่างๆ ดังนี้ 

1.1 โครงการ “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย ปี 2” เป็นกิจกรรมติดตามผลและแก้ไขปัญหาต่อเนื่องเพื่อรักษาต้นไม้ที่เคยปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ. 
2560 ในชื่อโครงการเดิม “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย” กิจกรรมปลูกป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขยายพื้นที่
ป่าต้นน้ า ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน สร้างแหล่งอาหารและรายได้ให้กับชุมชน สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ และบริษัทฯ โดยในปี 2561 นี้  พนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับครู นักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน 
หมู่บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ รวมทั้งหมด 40 คน ได้เข้าไปติดตามผล ดูแลต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ และท าการปลูก
ใหม่ทดแทนต้นที่ตายลงไป และจะติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าต้นไม้ยืนต้นได้เอง และสามารถให้
ประโยชน์ต่อชุมชน  
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1.2 โครงการ “PPS จิตอาสาท าห้องให้น้องเรียน ปี 2” เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากกิจกรรม “PPS จิตอาสาท าห้องให้น้องเรียน” เมื่อปี 
2560 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมท าห้องเรียนและส่งมอบให้ โรงเรียนบ้านท่าแย้ ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี ไป
แล้วนั้น ในปี 2561 นี้ พนักงานโครงการศาลฎีกาได้รับเรื่องจากโรงเรียนว่ายงัขาดแคลนพื้นที่ท ากจิกรรมหน้าห้องเรียน จึงร่วมกัน
จัดกิจกรรม“PPS จิตอาสาท าห้องให้น้องเรียน ปี 2” เพื่อต่อเติมพื้นที่หน้าห้องเรียนให้สามารถใช้สอยพื้นที่ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ได้มากขึ้น โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลที่โครงการศาลฎีกาได้รับในงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2561  และร่วมกันท ากิจกรรมนี้
ขึ้นอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรผ่านการลงมือท าด้วยตนเอง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดียิ่งขึ้นทั้งภายในและนอกองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอน ให้โรงเรียนเป็น
ศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยและยังคุณประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและสังคม
โดยรอบต่อไป 

1.3 โครงการ “ปันน้ าใจให้น้อง” แนวคิดโครงการนี้เร่ิมจากการจัดการแข่งขัน EIT Construction United Cup ครั้งที่ 2 ที่จัดโดย 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) และ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เพื่อเชื่อม
สัมพันธ์บุคคลในแวดวงก่อสร้างของไทยโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อน า และรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย น าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบ
ให้น้อง ๆ เยาวชนที่ขาดแคลน ตามโรงเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาในต่างจังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ดังนี้  

  1. โรงเรียนบ้านนกเหาะ อ.ยางสุรีราช จ.มหาสารคาม 

  2. โรงเรียนหาดทรายทองเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

  3. โรงเรียน ตชด.พัฒนาสันติ บ้านใหม่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้เยาชนคนรุ่นใหม่รักการออกก าลังกาย และเพื่อสานฝันคนรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือก้าวสู่ การเป็นนักกีฬา
ทีมชาติต่อไป 

  2. บริษัทฯ เห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการ
ท างาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

2.1 โครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ต่อเนื่อง 2 ปี)” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและการพัฒนา
บุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพมากขึ้น 

2.2 โครงการ “รางวัล เลื่ อนขั้ น ใบประกอบวิชาชีพ ” เพื่ อส่ งเสริม ให้  วิศวกร/สถาปนิ กของบริษั ทฯ  พัฒนาความรู้
 ความสามารถของตนเองโดยการสอบเลื่อนขั้นระดับใบประกอบวิชาชีพ 

2.3 โครงการ “รางวัลคุณค่า...คู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายในบริษัทฯเกี่ยวกับการท าความดี เป็น
พนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชาและของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน 

2.4 โครงการ “Run for Love โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3” กิจกรรมวิ่งที่บริษัทฯ เข้าร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันเดิน-วิ่งมหากุศลฯ รายได้จากการจัดการแข่งขันนี้ น าไปจัดซ้ือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จ านวน 2 เตียง และในปีนี้จะน ารายได้จัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมืออื่นๆ ที่จ าเป็น กิจกรรมนี้ยัง
ส่งเสริมความสามัคคีให้แก่พนักงานในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกก าลังกาย อีกทั้งได้ร่วมท าบุญช่วยเหลือผู้ป่วย สนับสนุน
การพัฒนางานของโรงพยาบาล ช่วยให้สุขภาพของผู้ป่วยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงขึ้น 
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3. บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการเป็นวิศวกรที่ดีสู่ชุมชนและสังคม จะสามารถยกระดับวิชาชีพและพัฒนา

สังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

3.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงานในโครงการ โดยการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งก็หมายถึงการร่วมงานกับบุคลากรที่มีคุณภาพ ท างาน

เป็นระบบ ใช้นวัตกรรมในการท างาน เพื่อให้ลูกค้า ผูอ้อกแบบ ผู้รับเหมา หรอืผู้รับเหมาช่วง ได้เห็นตัวอยา่งในการปฏบิัติงานที่ดี 

และน าไปปฏบิัติตาม 

3.2 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ให้คณะ นักศึกษาเข้ามาดูงานในพื้นที่
ก่อสร้างจริง  

  4. การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร โดยใช้โครงสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ดี 
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ  

  5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร 

5.1    การพัฒนาชุมชนโดยรอบของโครงการ ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการในการสนับสนุนด้านเงินทุน ส่วนบริษัทฯ ให้
การสนับสนุนด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส าหรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณูปโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบของ
โครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เพิ่มผนังและCanopy เพื่อป้องกันน้ าฝนและกันแดดให้กับ
นักเรียนและบุคคลากร ซ่อมแซมโรงอาหารให้นักเรียนมีโรงอาหารที่สวยงาน น่าใช้งาน และติดตั้งพัดลมเพื่อคลายความร้อน 
ซ่อมแซมห้องน้ าให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน ณ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด , 
โครงการปรับปรุงโรงอาหารและสาธารณูปโภค โรงเรียนบ้านถ้ าผึ้ง จังหวัดสุราษฏร์ธานี , โครงการพัฒนาอาคารศูนย์เด็กเล็ก 
และฐานเสาธง อีกทั้งยังส่งมอบของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็นนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) จังหวัดพิจิตร , โครงการปรับปรุง-ต่อเติม พื้นที่ท ากิจกรรม
หน้าเสาธง สนามเด็กเล่น อาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน แก่นักเรียนบ้านยอดดอนชี ต าบลกุดชมภู อ าเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 

5.2 การช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ที่ขาดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิและ
โครงการกุศลต่างๆ อาทิ มูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์  มูลนิธิรามาธิบดี , มูลนิธิไทยรัฐ , สนับสนุน
กิจกรรมการวิ่ง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธร ครั้งที่ 3 รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช , สนับสนุนการซ้ือเครื่องมือ
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากเกร็ด , สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนงานเชิดชูเกียรติ อ.อรุณ ชัยเสรี , 
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนงาน 40 ปี วปท. , ร่วมท าบุญงานกฐิน วัดป่านรารักษ์ จังหวัดอ านาจเจริญ 
และวัดบัวทอง จังหวัดปทุมธานี , สนับสนุนโครงการมอบผ้าห่มคลายหนาว ผ้าขนหนูคุณภาพดี พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภค 
บริโภค ทุนการศึกษาให้กับผู้ชราผู้ยากไร้ ผู้พิการ เด็กยากจน ในพื้นที่ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา , สนับสนุนโครงการปั่นจักรยานการ
กุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย” เพื่อน ารายได้จัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ , มูลนิธิสภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  อีกทั้งยังเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืน
สู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย  

  แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการวิชาชพีอยา่งเต็มรูปแบบ 

2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานกอ่สร้าง 

3. เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคม 
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  การด าเนินงานปี 2561 

1. มีการน าระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซด์งานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน  

2. การพัฒนาโปรแกรม Project Live อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยได้น าโปรแกรมมา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของ
โปรแกรมดังกล่าว ก็เพื่อช่วยให้การควบคุมงานก่อสร้างของโครงการเกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้
ติดตามความก้าวหน้าของ โครงการผ่าน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone และเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ทีมงาน 

3. การจัดท า Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัทฯ ในการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ที่โดดเด่น ซ่ึง
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ บริษัทฯ คิดค้น จนออกมาเป็น Animation ใน
การเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้แนวใหม่คืนสู่สังคม อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้านวิศวกรรม สอดแทรกมุขตลกและความบันเทิง 
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น สามารถรับชม Animation “เกร็ดความรู้กับลุง
พี” ได้ใน YouTube “Changmuns Channel” และ Facebook Fanpage “White Engineer” 

4. พัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อเป็นระบบจัดการเอกสารภายในองค์กร (Document Control) ภายใต้ชื่อโครงการ 
PPS DRIVE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในโครงการ ตลอดจนควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสาร เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน การค้นหา และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 

5. การปรับปรุงแอพพลิเคชั่น SiteWalk ให้สามารถท างานได้เร็วขึ้นทั้งระบบ iOS, Android และสร้าง To-Do Lists ให้หวัหน้า
มอบหมายงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการติดตามงานและสามารถดูบันทกึเวลางานที่เแล้วเสร็จได้ รวมทั้งเพิ่มเติมในส่วน task 
งาน ได้แก่ การ request, approve และ reject เป็นต้น 

6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ Project Live ในส่วนของการตรวจและส่งมอบห้อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ Defect และออกรายงาน
การส่งมอบห้องให้แก่ลูกค้า 

7. การพัฒนาระบบสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทฯภายใต้ชื่อโครงการ PPS HR NEW SYSTEM เพื่อใช้ในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และพนักงานบริษัทฯ สามารถท าเอกสารต่างๆ อาทิเช่น การลา การขอ OT ผ่านระบบออนไลน์ 
ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลการลงเวลา และข้อมูลส่วนตัวบนระบบ เพื่อใช้ในการออก CV 

8. มีการพัฒนาระบบ Application MyPPS ต่อยอดจากระบบงานเดิม (Web Services) บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android โดยใช้
แนวคิด 1 user 1 password โดยการน าระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ทางบริษัทฯมี เช่ือมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อให้พนักงานบริษัทฯสามารถ
เข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้สะดวกขึ้น 

9. ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบ Website Portal ภายใต้ชื่อโครงการ JobClub เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มคนที่ก าลังมองหางาน หรือ
ต้องการอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของตนเอง ตลอดจนเป็นคลังข้อมูลบุคลากรที่จะเป็นก าลังของบริษัทฯในอนาคต 

9. การจัดท ารายงานแหง่ความยัง่ยืน 

 เพื่อให้การน าเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดท ารายงานแห่งความ
ยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจ าปี ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานล่าสุดของ Global Reporting Initiative (GRI) GRI Standard ซ่ึงเป็น
แนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากที่สุดในขณะนี้ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง  
3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2561 โดยมีความเห็นว่าผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 ส่วนที่ 1 องค์กรและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม 

1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง 

1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากับดูแลและพฒันา 

1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่ เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

1.5 องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

2.1  องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถปุระสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริตในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

 ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏบิัติงาน 

3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถปุระสงค์ 

3.3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

4.1  องค์กรจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุม
ภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกบัประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 ส่วนที่ 5 ระบบการตดิตาม 

5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม 
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สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง  “บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ ากัด”  ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในส าหรับการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส  รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบ
ภายใน   โดยบริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ ากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวภัชรธิดา จูระมงคล และ นายวินัย หวังสงวนกิจ  เป็นผู้ดูแลการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องใดๆในร ะบบ
การควบคุมภายในอย่างมีสาระส าคัญ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งส านักตรวจสอบภายใน  โดยได้มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ วนานุกูล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น
พนักงานของบริษัทฯ ท าหน้าที่ประสานงานและก ากับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ ากัด ทั้งนี้
ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ก ากับดูแล แนะน า สอบ
ทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  และมีความเห็นว่าการควบคุม
ภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเส่ียง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นมาท าหน้าที่ร่วมก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารความเส่ียงขององค์กรประจ าปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการใดๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเส่ียงของ
องค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน 

 

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
       บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ PPS ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ จากปัจจัย

ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น
เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียงของ บริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักคือ จัดท าแผนความเส่ียง ติดตามก ากับดูแล และประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปประเด็นความเสี่ยงหลัก ในส่วนของบริษัทฯ ได้ 5 ด้าน คือ  
ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ  ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ  ความเส่ียงด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
ความเส่ียงด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจการให้บริการในงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในการเริ่มต้นกิจการไม่สูงมาก ท าให้มีผู้ประกอบการราย

ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ง่าย  อีกทั้งผู้ประกอบการรายเดิมๆได้มีการพัฒนาและขยายตัวเพื่อสร้างโอกาสให้สามารถรองรับงานให้มากขึ้น  ท าให้สภาวะ

ตลาดมีภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง และเร่ิมมีการแข่งขันทางราคามากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม แม้การแข่งขันที่รุนแรงจะท าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และบริษัทฯ มีแรงกดดันมากขึ้นในการก าหนดราคา  แต่ด้วยชื่อเสียง 

ประสบการณ์อันยาวนาน และการยอมรับในทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าค านึงในการเลือกผู้บริหารและควบคุมการ

ก่อสร้าง ท าให้บริษัทฯ ยังคงรับความเส่ียงในด้านนี้ได้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันเพิ่มเติม  โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนสร้าง  ความแตกต่างทางธุรกิจให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากขึ้น เช่น 
การผลิตและพัฒนาโปรแกรม Project Live ,    My PPS เป็นต้น  ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ส าหรับงานบริหารและควบคุม
งานก่อสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยได้น ามาใช้กับโครงการต่างๆที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯแล้ว   
อีกทั้งบริษัทฯ ยังด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้บริษัทฯยังคง
สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแนะน าลูกค้าให้กับรายอื่นๆ อีกด้วย ซ่ึงปีนี้บริษัทฯ ได้ลูกค้าราย
ใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ The Mall , Siam Makro  เป็นต้น อีกทั้งขยายขอบเขตการรับงานและมองหาธุรกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยจัดตั้งบริษัท 
PPS ONEWORKS เพื่อด าเนินธุรกิจด้านการออกแบบ, BIM, QS และ Technical Support  เป็นการสร้างธุรกิจอย่างครบวงจร  

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ / 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง หน้า 83 

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ  

2.1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งทีส่ าคัญ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นการสร้างความต่อเนื่องในการรักษา

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการคัดเลือกพนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงานเดิม  และการพัฒนา

ผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมารับช่วงต่องานจากผู้บริหารรุ่นเก่า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ส าหรับความเสี่ยงจาก การขาดแคลนบุคลากรที่

เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการแข่งขันอย่างยิ่งในการสรรหา

และคัดเลือกบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถ  

บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันความเส่ียงทางด้านนี้ โดยการก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ตามสายอาชีพและความต้องการ

ทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีการติดตามต่อเนื่องทุกเดือน และผ่าน

แผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีความพยายามในการเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอัน

ทรงคุณค่า เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานและป้องการการสูญเสียบุคคลากรที่ส าคัญของบริษัทฯ 

 

2.2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย 

เป็นการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจอีกด้านหนึ่งที่ช่วยสนันสนุนธุรกิจเดิม และขยายขอบเขตงานในธุรกิจใหม่ๆ  เพือ่ให้เกิดความ

หลากหลายและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต   ซ่ึงการด าเนินงานของบริษัทย่อยตา่งๆ ที่ผ่านมา  จะพบปจัจยัความเส่ียงในการลงทุนที่อาจยัง

ไม่ก่อให้เกิดผลก าไรเป็นรูปธรรม  ซ่ึงในปีนี้บริษัทฯ มีแผนจัดการความเส่ียงนี้ โดยการควบรวมบริษัทลูกเพื่อการขยายขอบเขตการรับงาน โดย

เปลี่ยนจากบริษัท PPS Information Consultant จ ากัด เป็น บริษัท PPS Innovation จ ากัด ท าให้สามารถรับด าเนินการธุรกจิได้ทั้งด้าน IT 

และด้านพลังงาน 

 

3. ความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรที่มคีุณสมบัตเิหมาะสมตรงกับความต้องการ 

บริษัทฯ มีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การประกาศรับสมัครงานตาม

เว็บไซต์จัดหางาน การส่งประกาศรับสมัครงาน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงรับสมัครต าแหน่ งงานใน JOBBKK 25 

ต าแหน่ง และสามารถ Online ต าแหน่งทุกวันเพื่อเก็บประวัติของผู้ที่สมัครเข้ามาใน JOBBKK ในส่วนมหาวิทยาลัย ได้ส่งจดหมายเรียนคณบดี 

ส าหรับการประสามงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อเจาะตลาดวิศวกร ภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 

- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

 

4. ความเสี่ยงด้านการวิจยัและพัฒนานวตักรรม 

จากการที่บริษัทฯ ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงเร่ิม

คิดค้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทฯ พบวา่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความเส่ียงจากการถูกดัดแปลง ลอก

เลียนหรือท าซ้ า ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมและความเส่ียงจากการร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกแล้วไม่ประสบ

ความส าเร็จ ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนจัดการความเส่ียง โดยการจ ากัดการเข้าถึงนวัตกรรมเฉพาะกลุ่มพนกังานบริษัทฯเท่านั้น และระหวา่งการขาดแคลน

บุคลากร บริษัทฯ เลือกร่วมงานกับหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของพนักงานบรษิัทฯ พร้อมกับการรับ

พนักงานประจ าเพิ่มเติม 
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5. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น 

ปัจจัยความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นเป็นความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงปัจจยัดังกล่าวมีระดับความเส่ียงไม่มากแต่ส่งผลกระทบอยา่งสูงต่อ

ชื่อเสียงในการด าเนินการธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เพือ่เป็นการปิดความเส่ียงด้านนี้ใหห้มดไป บริษทัฯ จึงได้ก าหนดให้พนักงาน

ของบริษัทฯ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิาน ISO 9001:2015 ควบคู่ไปกบันโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน พร้อมกบัปลูกจติส านึกให้พนกังาน นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังมีช่องทางส าหรับร้องเรียนเกีย่วกบัการคอร์รัปชั่นโดยสามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง ผ่าน Email : 

whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทางเพิ่มเติม 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ าปีของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน)  งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ มีความ
สมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนการก าหนดนโยบาย 
การจัดให้มีระบบงาน รวมถึงการตรวจติดตามก ากับดูแลและพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การก า กับดูแล
กิจการที่ดี  มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งรวมถึง
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง   ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2561 โดยได้เชิญผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองความถูกต้อง ความครบถ้วน และนโยบายการบัญชัที่
ใช้   เพื่อความมั่นใจว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทฯได้จัดท าตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลด้วยความถูกต้องครบถ้วน เช่ือถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงินอย่างอิสระตามที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ร่วมกับส านักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส  โดยได้ก ากับดูแล แนะน า  และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของส านัก
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2561 ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ
บริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 
3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่
เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆดังกล่าว รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก 
4. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการคัดเลือกและแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถและทีมงาน
ของผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพบปะหารือกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่ส าคัญ 
5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการการบริหารความเส่ียง 
อันเกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้น าเสนอให้พิจารณาทุกไตรมาส ทั้งในด้านโครงสร้าง, นโยบาย, แผนงาน 
และแผนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งได้มีการติดตามผลความคืบหน้าและการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารความเส่ียงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย 
6. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจ าทุกไตรมาส 
7. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความ
เช่ือมั่นแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่าย
จัดการ และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
8. การต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความส าคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯได้รับอนุมัติการต่ ออายุการ
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับติดตามการปฏิบัติตามนโยบ ายนี้ของ
บริษัทฯอย่างใกล้ชิดในปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ( Whistle 
Blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ www.pps.co.th/whistleblow 
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ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ / 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง หน้า 86 

 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการด าเนินงาน
ภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้ 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ในการก าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร รวมถึงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ประจ าปีตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อีก 1 ท่าน โดยมีนาย คเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธานฯ  นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ และ 
นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในปี 2561 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซ่ึงกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยได้ปฏิบัติภารกิจ 
สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้ 

1. พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ซ่ึงได้แก่ นายประสงค์ ธาราไชย และนายธัช ธงภกัดิ์ กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาเสนอเพิ่มจ านวนกรรมการบรษิัทอีก 1 ต าแหน่ง โดยด าเนินการสรรหาตามนโยบายบริษัท  ซ่ึงได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถ้วน ตามกฎบัตรฯ, กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ค านึงถึงบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  มภีาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่
ดีต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้แก่บรษิัทฯ อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปีพจิารณาอนุมัติ 

3. ในปี 2561  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเปน็กรรมการตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในระหวา่งวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าสู่
กระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

4. พิจารณาก าหนดวธิีการ และหลักเกณฑก์ารประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีพจิารณาอนุมัติ 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ตามเป้าหมายเพือ่พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยค านึงถงึผลประกอบการของ
บริษัทฯ มีการเทียบเคียงกบับริษัทอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ 

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรของคณะกรรมการชุดปัจจบุันยังคงเพียงพอและ
สอดคล้องกับการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายบริษัทและแนวปฏิบัติที่เกีย่วข้อง 
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรและนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั่น  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเห็นให้มีการ
พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งให้มีการ
สื่อสารนโยบายดังกล่าวและจรรยาบรรณของพนักงานให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม  

2. พิจารณาทบทวนแผนแม่บท (Roadmap 2561-2565) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้ทบทวนการจัดท าแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในช่วงปี 2561-2565 ดังกล่าว โดยให้แต่ละฝ่ายมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยัง่ยืน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยความ
เส่ียงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่ามีปัจจัยเส่ียงที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
ความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความเส่ียงด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงจากการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม 2)ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น เพื่อความโปร่งใส
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม
และวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดท าแผนลดความเส่ียงที่เหมาะสมกับประเด็นความเส่ียงทั้งหมดดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้ง
ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

4. พิจารณากระบวนการรับข้อร้องเรียน และขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ระดับอย่างเท่า
เทียม และยังเปิดโอกาสให้สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสการพบเห็นการกระท าที่ผิด
กฏหมาย แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ ตามแนวทาง Whistleblower Policy ซ่ึงเป็นนโยบายคุ้มครอง
และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ทางเวปไซต์ whistleblow@pps.co.th ซ่ึงตลอดปี 2561 บริษัทฯ ยังไม่มีข้อ
ร้องเรียนตาม Whistleblower System แต่อย่างใด 

 จากการด าเนินงานทั้งหมด บริษัทฯ เหน็ว่า จะมีส่วนชว่ยก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้
บริษัทฯ เติบโตอยา่งเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กบัชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้มในอนาคต 

 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0” ซ่ึงในปีนี้ด้วย
ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น าในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายธุรกิจมากขึ้น เพื่อความก้าวหน้าและ
เจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรต่างๆ ท าให้บริษัทฯ ต้อง
ตระหนักเป็นอย่างมากกับสภาวการณ์ต่างๆที่จะต้องประสบ รวมถึงการแข่งขันของธุรกิจที่เข้มข้นมากขึ้นที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักส าคัญ ดังนั้นการบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยส่งเสริม สร้างความเช่ือมั่นให้บริษัทฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้ง ลดความ
สูญเสีย  สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น     

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตาม ก ากับดูแล ก าหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการด าเนิ นการด้านการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ และก าหนดให้การบริหารและจัดการความเส่ียงเป็นภารกิจที่ส าคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุมความ
เส่ียงอยู่ในระดับยอมรับได้  ให้มีการป้องกันไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  

ในปี 2561  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมวีาระส าคัญสรุปได้  ดังนี้ 

1. น าเสนอแผนบริหารความเส่ียงและ KPI ประจ าปี 2561 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการน าเสนอแผนการบริหารความ
เส่ียงและ KPI ส าหรับการปฏิบัติงานในปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาและอนุมัติ  
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2. ปัจจัยความเส่ียง มาตรการป้องกันความเส่ียง และแผนการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่อาจ มี
เพิ่มขึ้นตามการด าเนินการธุรกิจในปีนี้ อันอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงและ
แผนบริหารความเส่ียง แนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเส่ียงและแผนการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิด  โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในทุก

ไตรมาส เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4. การบริหารความเส่ียงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงมอบหมายให้ฝ่ายงานที่

เกี่ยวข้องต้องจัดท าการประเมินความเส่ียงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล  เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก
ปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ   อีกทั้งในด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการ  ก็ได้
ก าหนดให้ต้องท าการประเมินความเส่ียงด้วย 

5. การบริหารความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดให้ทุกฝ่ายของบริษัทฯ จัดท าการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น  เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง
มาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

จากการด าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการติดตามผลส าเร็จของการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการความเส่ียงมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ น าไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน 

 

รายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

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

คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และหน้าที่และความ
รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ (IT) ตามกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน มีการประชุมมากกว่า 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ได้ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลปัญหาในส่วนต่างๆ ขององค์กร เพื่อสนองตอบหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาระบบการท างานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้  

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร โดยเพิ่มให้มีการประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อวางแผนนโยบายการท างาน และก าหนดเป้าหมายของความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร 

2. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน ได้ปรับปรุง
แก้ไขและจัดท าเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการท างานของบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพและ
กายภาพ โดยให้สอดคล้องกับการท างานทั้งในส่วนส านักงานใหญ่และหน่วยงาน ที่ธ ารงรักษาไว้ซ่ึงนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ 
คู่มือคุณภาพและเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ  

3. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)  คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ท างาน ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี 
รวมทั้งการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน โดยบุคลากรทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมกัน  
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4. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ (IT) คณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน ได้ปรับปรุง
วิธีการท างานในรูปแบบที่เป็นระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ Application ที่จะสามารถน ามาใช้งานร่วมกันทั้งองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 

จากแผนการด าเนินงานดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจน มั่นคง และเพิ่มการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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ข้อมูลหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ ากัด ที่บริษัทฯ ได้วา่จ้าง ให้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการท างานท่ีส าคัญ 

ภัชรธิดา จูระมงคล กรรมการผู้จัดการ 40 - ปริญญาโท สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ หลักสูตร
นานาชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

- ปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

- ไดร้ับใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Certified Public 
Accountant – CPA) 

❖ ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน 
- ก่อตั้งและเป็นผู้บรหิาร “บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ ากัด” 
- อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาการบัญชี และสอบบัญชี มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
- ที่ปรึกษาด้านบัญช ีภาษีอากร และการเงิน 
- ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ และวางระบบควบคุมภายใน 
- วิทยากรบรรยายพิเศษรับเชิญ ด้านบญัชี ภาษีอากร และ การตรวจสอบบญัชี 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA) 
 

❖ ตุลาคม 2547 – ตุลาคม 2548 
Pen Green Resources Co., ltd. 
ต าแหน่ง Accounting and Management Manager 
 

❖ เมษายน 2543 – พฤศจิกายน 2546 
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,ltd. 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชอีาวุโส 
- ตรวจสอบงบการเงินบริษัทข้ามชาติ 
- ตรวจสอบงบการเงินบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบรษิัทมหาชนจากัด 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 

รายการระหวา่งกันของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561   

ล าดับ บุคคล/นิติบุคคล  
ที่อาจมีข้อขดัแยง้ 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ งบแสดงฐานะการเงิน       
ยอดคงเหลือ (บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 2561 2560 

1 บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
กรรมการของ  
บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 
ประกอบดว้ย 
1. นางเรวดี ธาราไชย 
2. นายพงศ์ธร ธาราไชย 
3. นายธีรธร ธาราไชย 

บริษัทฯ เช่าพื้นที่ชั้น 4 เป็น
ห้องอบรมสัมมนา และเช่าพื้นที่
ชั้น 1 ขยายพื้นที่ท างาน 
 
 
บริษัทวางเงินประกันความ
เสียหายการเช่าตามสัญญา 
 

 
 

18,575 
 
 

120,000 

 
 

11,627 
 
 

120,000 

 
 

951,118 

 
 

874,375 

- ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัทฯ 
เคยใช้บริการ (สมาคม วสท.) แต่มีความ
สะดวกกว่า สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริษัท 
 

2 กิจการร่วมค้า พ ีพี คิว บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วนร่วมค้า  
มีสัดส่วนร่วมค้า ร้อยละ 80 

บริษัทฯ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
โครงการ 
 

6,536,881 9,794,316 6,102,370 6,907,241 - บริษัทท าบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษา
โครงการศาลฎีกา ร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย 
ค่าบริการค านวณตามราคาขาย 

   บริษัทฯ เรียกเก็บรายได้ ค่า
ล่วงเวลา 

- - 13,500 120,000 - เรียกเก็บอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บกับ
ผู้รับเหมา 

   บริษัทฯ ให้เช่าอาคารส านักงาน 
 
บริษัทฯ ให้บริการธุการทัว่ไป 

4,000 
 

38,800 

- 
 

18,400 

24,000 
 

232,800 

24,000 
 

220,800 

- บริษัทฯ ให้ใช้ที่ตั้งบริษัทเป็นที่อยู่สถาน
ประกอบการ 
- ใช้พนักงานของบริษัท  ค านวณราคาจาก
เงินดือนและปริมาณงานที่ท าของพนักงาน 
ปรับเพิ่มปีละ 5 % 
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ล าดับ บุคคล/นิติบุคคล  
ที่อาจมีข้อขดัแยง้ 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ งบแสดงฐานะการเงิน       
ยอดคงเหลือ (บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 2561 2560 

3 บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลา
เรน (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัทร่วม - บริษัทลงทุนใน
หุ้นสามัญร้อยละ 51 

บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป 
 
 
 
บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษา
โครงการ 

275,000 
 
 
 

120,000 

168,250 
 
 
 

60,000 

773,250 
 
 
 

480,000 

1,704,375 
 
 
 

660,000 

- ใช้พนักงานของบริษัท  ค านวณราคาจาก
เงินดือนและปริมาณงานที่ท าของพนักงาน 
ปรับเพิ่มปีละ 5 % 
 
-บริษัทท าบันทกึข้อตกลงเป็นที่ปรึกษา
โครงการ Lesso Mall 
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12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคล 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี ปี 2561 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการก าหนดราคา หรือเง่ือนไขของรายการ
ดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่มีราคาและเง่ือนไขการค้าทั่วไป เพราะมีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินกลาง หรือราคาตลาด
เปรียบเทียบแล้วแต่ความเหมาะสม จึงไม่ท าให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด  

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะท าการ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ของบริษัท 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต   

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ สามารถอ้างอิงได้กับเง่ือนไขทาง
ธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบัง คับ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโด ยสภา
วิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด 

12.4 มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อผ่านมติที่
ประชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโย บายการ
ก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี  
 

13.1 ผู้สอบบัญช ีและสรปุรายงานการสอบบัญชี  

รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2559 – 2561 

  
  

งวดบญัชปีี 2559  

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท สอบบัญช ีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
โดย นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  
ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผู้สอบบัญช ี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

งวดบญัชปีี 2560  

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท สอบบัญช ีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
โดย นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125   
ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผู้สอบบัญช ี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

งวดบญัชปีี 2561  

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท สอบบัญช ีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
โดย นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125   
ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นผู้สอบบัญช ี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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13.2 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบการเงิน 
(ก) ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (งบการเงินรวม) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.97 14.39% 50.73 12.49% 62.68 15.42% 

เงินลงทุนชั่วคราว 64.05 21.96% 154.27 37.98% 94.77 23.32% 

ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 84.39 28.94% 130.67 32.17% 165.07 40.62% 

ลูกหนี้การค้า 91.61 31.41% 134.93 33.22% 171.38 42.17% 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (7.22) (2.48%) (4.26) (1.05%) (6.31) (1.55%) 

ลูกหนี้อื่น 12.14 4.16% 2.59 0.64% 3.94 0.97% 

งานระหว่างให้บริการตามส้ญญา 0.00 0.00% 11.69 2.88% 7.15 1.76% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 202.55 69.45% 349.95 86.16% 333.61 82.09% 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 2.39 0.82% 4.60 1.13% 1.47 0.36% 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 3.77 1.29% 5.16 1.27% 6.06 1.49% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  0.46 0.16% 0.46 0.11% 0.46 0.11% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  9.35 3.21% 10.04 2.47% 18.51 4.55% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  2.78 0.95% 5.18 1.28% 7.14 1.76% 

เงินฝากประจ าธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน  44.20 15.16% 9.01 2.22% 9.08 2.23% 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 5.13 1.76% 5.05 1.24% 6.18 1.52% 

เงินประกันผลงาน 14.55 4.99% 9.37 2.31% 14.31 3.52% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6.46 2.22% 7.33 1.80% 9.60 2.36% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 89.09 30.55% 56.20 13.84% 72.81 17.91% 

รวมสินทรัพย ์ 291.64 100.00% 406.15 100.00% 406.42 100.00% 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 46.58 15.97% 43.15 10.62% 49.61 12.21% 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งป ี

0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.57 0.39% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 2.52 0.86% 1.27 0.31% 0.00 0.00% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 49.10 16.84% 44.42 10.94% 51.18 12.59 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5.46 1.34% 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน 

25.56 8.76% 28.57 7.03% 28.25 6.95% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.56 8.76% 28.57 7.03% 33.71 8.29% 

รวมหนี้สิน 74.66 25.60% 72.99 17.97% 84.89 20.89% 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทุนจดทะเบียน 180.00 61.72%  216.00 53.18% 216.00 53.15% 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 120.00 41.15% 185.46 45.66% 214.96 52.89% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 48.31 16.56% 63.57 15.65% 73.37 18.05 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ 11.83 4.06% 18.63 4.59% 0.00 0.00% 

ก าไรสะสม           

จัดสรรแล้ว 5.15 1.77% 7.65 1.88% 8.02 1.97% 

ยังไม่ได้จัดสรร 30.09 10.32% 54.45 13.41% 23.11 5.69% 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือกุ้น 0.90 0.31% 2.90 0.71% 1.56 0.38% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 216.28 74.16% 332.66 81.91% 321.02 78.99% 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.70 0.24% 0.50 0.12% 0.51 0.13% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 216.98 74.40% 333.16 82.03% 321.53 79.11% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 291.64 100.00% 406.15 100.00% 406.42 100.00% 
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สรุปรายการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จาการขายและบริการ 306.92 100.00% 388.95 100.00% 378.50 100.00% 

รายได้จากการบริการ 306.92 100.00% 388.95 100.00% 378.50 100.00% 

ต้นทุนขายและบริการ 206.24 67.20% 255.41 65.67% 291.74 77.08% 

ต้นทุนจากการบริการ 206.24 67.20% 255.41 65.67% 291.74 77.08% 

ก าไรขั้นต้น 100.68 32.80% 133.54 34.33% 86.76 22.92% 

รายได้อื่น 12.17 3.97% 7.08 1.82% 8.59 2.27% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 112.85 36.77% 140.62 36.15% 95.35 25.19% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 64.67 21.07% 78.78 20.25% 78.51 20.74% 

ค่าใช้จ่ายอื่น 6.91 2.25% (2.95) -0.76% 2.79 0.74% 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 0.31 0.10% 2.29 0.59% (2.59) (0.68%) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 41.58 13.55% 67.08 17.25% 11.46 3.03% 

ต้นทุนทางการเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.18 0.05% 

ก าไรก่อนภาษ ี 41.58 13.55% 67.08 17.25% 11.28 2.98% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 9.68 3.15% 12.52 3.22% 3.83 1.01% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี 31.90 10.39% 54.56 14.03% 7.45 1.97% 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 0.77 0.25% 2.00 0.51% 0.29 0.08% 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 32.67 10.64% 56.56 14.54% 7.74 2.04% 

การแบ่งปันก าไรส าหรับป ี         
  

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 32.17 10.48% 55.17 14.18% 7.42 1.96% 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (0.27) (0.09%) (0.61) (0.16%) 0.03 0.01% 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม         
 

 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 32.94 10.73% 57.17 14.70% 7.72 2.04% 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (0.27) (0.09%) (0.61) (0.16%) 0.02 0.01% 

ก าไรต่อหุ้น # สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ ่(Fully Dilute) 
(บาท/หุ้น) 

0.067   0.074   0.09 
 

ราคาหุ้นสามัญที่ตราไว ้(บาท/หุ้น) 0.25   0.25   0.25  

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและช าระแลว้ (ล้านหุ้น) 480.00   741.83   859.86  

 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน / 13. ขอ้มูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี หน้า 5 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

ตรวจสอบแลว้ 
ปี 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
ปี 2560 

ตรวจสอบแลว้ 
ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 41.58 67.08 11.28 

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน 3.91 (2.52) 15.06 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 45.49 64.56 26.34 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น (59.49) (34.40) (38.61) 

งานระหว่างให้บริการตามสัญญา 0.00 (11.69) 4.54 

เงินประกันผลงาน 3.82 5.18 (4.94) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.04 0.01 (0.79) 

สินทรัพย์จากการด าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (55.63) (40.90) (39.80) 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 24.87 (4.07) 2.86 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนกังาน (1.60) (0.95) (1.82) 

หนี้สินจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 23.27 (5.02) 1.04 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 13.13 18.64 (12.42) 

จ่ายดอกเบี้ย 0.00 0.00 (0.18) 

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (8.13) (15.37) (11.92) 

เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จา่ย 2.85 0.00 2.51 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 7.85 3.27 (22.01) 

เงินสดรับจากเงินปันผล 1.59 0.88 0.85 

เงินสดจ่ายจากการลงทุนชั่วคราว (139.29) (195.45) (203.12) 

เงินสดรับจากการลงทุนชั่วคราว 162.25 111.22 263.90 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 (1.30) (1.67) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.00 0.00 1.41 

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 10.03 0.00 0.00 

เงินสดรับจากการยกเลิกข้อตกลงบางส่วนในสัญญาผู้ถือหุ้น 1.96 0.00 0.00 

เงินฝากประจ ามีภาระค้ าประกัน(เพิ่มขึน้)ลดลง (31.31) 35.20 (0.08) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 0.19 0.01 0.00 

เงินสดจ่ายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1.19) (2.10) (2.95) 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (0.74) (2.36) (3.61) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 7.49 (53.90) 54.73 

    

    

    

    

    

 
 

   

    



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน / 13. ขอ้มูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี หน้า 6 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

ตรวจสอบแลว้ 
ปี 2558 

ตรวจสอบแลว้ 
ปี 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
ปี 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (0.06) 0.00 (1.14) 

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 11.83 62.04 20.67 

เงินสดจ่ายปันผล (2.24) (2.83) (40.03) 

เงินสดรับค่าหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนของได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1.67 0.40 0.00 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 11.20 59.61 (20.50) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.40) (0.22) (0.27) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 26.14 8.76 11.95 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 15.83 41.97 50.73 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 41.97 50.73 62.68 

    

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
ตรวจสอบแลว้ 

ปี 2559 
ตรวจสอบแลว้ 

ปี 2560 
ตรวจสอบแลว้ 

ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)         

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.13 7.88 6.52 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.22 0.07 (0.46) 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า เท่า 4.81 3.43 2.47 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย วัน 75 105 146.00 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า เท่า 6.06 5.69 6.29 

ระยะเวลาช าระหนี้เจา้หนี้การค้า วัน 59 63 57.00 

Cash cycle วัน 16 42 89.00 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (Profitability ratio)         

อัตราก าไรขั้นต้น % 32.80% 34.33% 22.92% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 13.55% 17.25% 3.03% 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 18.88% 4.87% (192.06%) 

อัตราก าไรสุทธ ิ % 10.08% 13.93% 1.92% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 16.50% 20.06% 2.27% 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio)        

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 12.63% 15.81% 1.83% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 41.79% 78.71% 17.81% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.25 1.14 0.95 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)        
 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า 0.34 0.22 0.26 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 0.00 0.00 (100.00) 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (cash basis) เท่า 1.86 0.45 (0.46) 

อัตราการจา่ยเงินปันผล % 90.68% 68.05% 239.89% 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน / 13. ขอ้มูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี หน้า 7 

      (ข) ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 293.45 100.00% 402.21 100.00% 403.62 100.00% 

หนี้สินรวม 73.80 25.15% 71.75 17.84% 84.47 20.93% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 219.65 74.85% 330.46 82.16% 319.15 79.07% 

รายได้รวม 293.98 100.00% 364.42 100.00% 376.22 100.00% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับป ี 32.87 11.18% 49.39 13.27% 7.34 1.95% 

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า              3.95               7.79  6.37 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า 0.34 0.22 0.26 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 12.81% 14.20% 1.82% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 16.62% 17.96% 2.26% 

 
บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบยีน) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 11.50 100.00% 13.99 100.00% 8.26 100.00% 

หนี้สินรวม 13.85 120.43% 10.85 77.56% 5.52 66.83% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (2.35) (20.43%) 3.14 22.44% 2.75 33.29% 

รายได้รวม 15.30 100.00% 29.90 100.00% 30.94 100.00% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับป ี 0.98 6.41% 5.49 18.31% 2.52 8.14% 

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า              0.54               0.86  0.63 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า             (5.89)              3.46  2.01 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 10.10% 43.08% 22.65% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (34.51%) 1,389.87% 85.57% 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน / 13. ขอ้มูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี หน้า 8 

บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด (บรษิัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบยีน)  

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 8.87 100.00% 4.39 100.00% 4.12 100.00% 

หนี้สินรวม 9.95 112.18% 10.10 230.07% 10.37 251.70% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (1.08) (12.18%) (5.71) (130.07%) (6.25) (151.70%) 

รายได้รวม 8.09 100.00% 9.84 100.00% 7.50 100.00% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับป ี 0.91 11.25% (4.63) (46.96%) (0.45) (6.00%) 

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.72 0.21 0.25 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า             (9.21)             (1.77) (1.66) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 14.24% (69.83%) (10.58%) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (25.71%) 136.38% 7.53% 

 
ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบยีน)  

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 10.14 100.00% 10.47 100.00% 7.88 100.00% 

หนี้สินรวม 0.19 1.87% 0.67 6.40% 1.13 14.34% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 9.95 98.13% 9.80 93.60% 6.75 85.66% 

รายได้รวม 0.00 100.00% 6.02 100.00% 4.86 100.00% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับป ี (2.59) (100.00%) 0.07 1.16% (2.78) (57.20%) 

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 53.37 15.49 6.93 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า 0.02  0.07  0.17 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (25.54%) 0.68% (30.28%) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (26.03%) 0.71% (33.60%) 

 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน / 13. ขอ้มูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี หน้า 9 

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด (บริษทัย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 60.00% ของทนุจดทะเบียน) 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 0.00 0.00% 0.78 100.00% 5.07 100.00% 

หนี้สินรวม 0.00 0.00% 0.07 8.97% 3.49 68.84% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00 0.00% 0.71 91.03% 1.58 31.16% 

รายได้รวม 0.00 0.00% 0.00 100.00% 7.52 100.00% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับป ี 0.00 0.00% 0.29 0.00% 0.87 11.57% 

 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.00 0.78 1.43 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า 0.00           0.10  2.21 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 0.00% (37.18%) 29.74% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 0.00% (40.85%) 75.98% 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
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14.  ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

(ก) ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

       ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานในปี 2561 บริษัทฯได้ด าเนินงานตามเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจ การแสวงหาโอกาสในธุรกิจหลัก 
บริษัทย่อย และการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขัน การต่อยอดทางธุรกิจ บริษัทฯได้ด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

• งานภายในประเทศ  บริษัทยังคงเดินหน้าในงานเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการรับงานกับพันธมิตรคู่ค้าเดิมและพันธมิตรใหม่ ส่งผลให้มีการ
เติบโตในด้านรายได้ในภาคงานเอกชน  ส าหรับการรับงานภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่ง  บริษัทได้รับผลกระทบจากโครงการมี
ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการที่คู่สัญญาได้ออกหนังสือแจ้งขอใช้สิทธิหักค่าจ้างจากการที่บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา  
ส่งผลให้บริษัทฯต้องพิจารณาแนวทางการรับรู้รายได้และประมาณการต้นทุนโครงการใหม่ โดยน าปัจจัยเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการหัก
ค่าจ้างดังกล่าวและผลกระทบที่โครงการมีความล่าช้าในการก่อสร้าง โดยใช้ประมาณการอย่างดีที่สุดที่จะสะท้อนถึงกรณีดังกล่าวอย่าง
ระมัดระวัง  อย่างไรก็ตาม ในปี2561  บริษัทฯยังคงได้รับงานภาครัฐเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ 

• งานด้านการออกแบบ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด (PPSOW)  และบริษัทร่วม คือ บริษัท สวอน แอนด์ แมค
คลาเรน (ประเทศไทย) จ ากัด (SMT) มีหนึ่งโครงการที่รับงานออกแบบร่วมกันมาตั้งแต่ปลายปี 2559 นั้น ต้นปี 2561 บริษัท พีพีเอส วัน
เวิร์ค จ ากัด ได้หยุดการท างานร่วมกันในโครงการดังกล่าว ต่อมาในปลายปี 2561 ผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอชะลอโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 
ปี ถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็นผลให้บริษัทร่วมได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของโครงการ และอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเรียกเก็บ
ค่าบริการจากเนื้องานที่ได้ท าเสร็จและส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างแล้ว 

• งานด้านการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัทฯยังคงด า เนินงานผลักดัน  สนับสนุน ทุ่มเททรัพยากรในการสร้าง
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันกับบริษัทย่อย คือบริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด (PPSI) และ  Ensemble Equity PTE. LTD. 
รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด เตรียมร่วมลงทุนกับ One Works Asia PTE. LTD. เพื่อให้การมุ่งพัฒนา
ดังกล่าวเป็นการวางรากฐานให้บริษัทฯมีความยั่งยืนในการท าธุรกิจในระยะยาว และการสร้างโอกาส ในการน านวัตกรรมแ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปเพื่อการเติบโตในรายได้ และที่ส าคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานของบริษัทฯ ในปี2561 บริษัทฯยังคงพยายามในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสในรายได้ต่อไป  

 
ผลประกอบการในภาพรวม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้ลดลงจากปี 2560  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 319.10 ล้าน

บาท ในปี 2559  396.03 ล้านบาท ในปี 2560  และ 387.09 ล้านบาทในปี 2561 ตามล าดับ  โดยในปี 2561 มีรายได้รวมลดลงจากปีก่อนจ านวน 
8.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทได้พิจารณาขบวนการรับรู้รายได้ใหม่ จากการได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญางาน
ให้บริการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่งในงานภาครัฐที่คู่สัญญาขอใช้สิทธิหักค่าจ้างจากการที่บริษัทฯไม่ได้ปฏิ บัติงาน
ตามสัญญา บริษัทฯได้น าปัจจัยเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการหักค่าจ้างดังกล่าว และผลกระทบที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้าในการก่อสร้างที่ส่งผลให้
ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการเกินกว่าเวลาที่ก าหนดในสัญญา บริษัทฯจึงได้ประมาณการต้นทุนและรายได้จากการประเมินสถานะงานมาใช้
ประกอบการรับรู้รายได้ โดยใช้ประมาณการอย่างดีที่สุดที่สะท้อนกรณีดังกล่าว รวมถึงการได้รับผลกระทบจากการปรับประมาณการผลขาดทุนของสอง
โครงการที่ด าเนินการอยู่ช่วงปลายงานและมีการขยายระยะเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับงานควบคุมงานก่อสร้างจาก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรับงานกับพันธมิตรคู่ค้าเดิมและพันธมิตรใหม่   รวมถึงมีการขยายการให้บริการด้านการส ารวจปริมาณ
และราคา โดยมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เร่ิมให้บริการด้านที่ปรึกษาอาคารประหยัดพลังงาน  
ส าหรับงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในปี 2561 นี้ บริษัทร่วมได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ว่าจ้างได้ขอชะลอโครงการ แล ะบริษัทร่วมยังคงอยู่
ระหว่างการเจรจาต่อรองขอเรียกเก็บค่าบริการจากเนื้องานที่ได้ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างแล้ว 

ส าหรับก าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2559 จ านวน 32.18 ล้านบาท ในปี 2560 จ านวน 55.17 ล้านบาท และในปี 
2561 จ านวน 7.42 ล้านบาท ตามล าดับ ผลจากภาพรวมของรายได้ในปี 2561 ซ่ึงมีการปรับลดการรับรู้รายได้ดังกล่าว ท าให้ก าไรสุทธิของบริษัทฯลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 
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(ข) กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

รำยได ้

รายได้หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการค าปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบาย
ทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสัญญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่  (สัญญาจ้างเหมา) บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความส าเร็จของงาน 
(Percentage of completion method) เมื่อสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือเกี่ยวกับขั้นความส าเร็จของงาน ที่สอดคล้องกับ
การค านวณอัตราส่วนของต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงของงานที่เสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนบริการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯจะเรียก
เก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา 

2. สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทฯจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจ านวน
บุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริงโดยค านวณจากอัตราค่าบริการวิชาชีพแต่ละต าแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญา 

ส าหรับรายได้บริการอื่นของบริษัทย่อย เช่น รายได้บริการอื่น รับรู้รายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้น รายได้งานออกแบบสถาปัตยกรรม รับรู้
รายได้ของงานบริการที่อยู่ระหว่างออกแบบ ณ วันที่ในงบการเงิน โดยรับรู้ตามสัดส่วนของงานที่ท าเสร็จ 

           โดยในงวดบัญชีปี 2559-2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 319.10  ล้านบาท  396.03   ล้านบาท และ 387.09 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายได้จากการบริการ 306.92 96.18% 388.95 98.21% 378.50 97.78% 

รายได้อื่น 12.18 3.82% 7.08 1.79% 8.59 2.22% 

รำยได้รวม 319.10 100.00% 396.03 100.00% 387.09 100.00% 

 

รำยได้จำกกำรบริกำร 

 งวดบัญชีปี 2559–2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 306.92 ล้านบาท 388.95   ล้านบาท และ 378.50 ล้าน
บาท ตามล าดับ  ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 378.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นมูลค่า 10.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.69 ประกอบด้วยรายได้จากการบริการควบคุมงานและบริหารโครงการ รายได้จากงานออกแบบสถาปัตยกรรม  และรายได้ธุรกิจสื่อดิจิตอลและมีเดีย 
  โดยในปี 2561 รายได้จากการควบคุมงานและบริหารโครงการนั้น เป็นรายได้ที่ได้รับจากโครงการใหม่ที่เริ่มในปี  2561  จ านวน 58 
โครงการ คิดเป็นรายได้ 88.25  ล้านบาท  รายได้จากโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนจ านวน  54  โครงการ  คิดเป็นรายได้  290.25  ล้านบาท รายได้จาก
การบริการควบคุมงานและบริหารโครงการ ที่ลดลงจากปีก่อนนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการพิจารณาการรับรู้รายได้ใหม่จากการที่คู่สัญญาขอใช้สิทธิหัก
ค่าจ้างจากการที่บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา ตามที่กล่าวไว้ในภาพรวมผลประกอบการข้างต้น ส าหรับรายได้จากงานออกแบบสถาปัตยกรรมในปี
2561 มีจ านวน  1.07  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 11.97 ล้านบาท เนื่องจากในต้นปี 2561 บริษัทย่อยได้หยุดการท างานในการรับงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมในโครงการขนาดใหญแห่งหนึ่งที่รับงานร่วมกันกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง ส าหรับ บริษัทย่อย บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด มีรายได้จาก
การสนับสนุนรายการในธุรกิจสื่อดิจิตอลและงานมีเดีย 1.01  ล้านบาท และบริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด มีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับอาคาร
ประหยัดพลังงาน 7.11 ล้านบาท 
 ในปี 2561 แม้ว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากงานโครงการภาครัฐแห่งหนึ่งอย่างมีสาระส าคัญตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่บริษัทฯยังคงมี
ความเติบโตในการรับงานภาครัฐตามที่ได้วางเป้าหมายไว้เพิ่มขึ้น   
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โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในงวด และจ านวนโครงการที่ให้บริการและรับรู้รายได้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2559–2561 ได้ดังนี้ 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

1. รายได้จากโครงการต่อเนื่อง 175.45 46 296.5 60 290.25 54 

2. รายไดจ้ากโครงการใหม่ 129.91 77 89.04 58 87.24 58 

3. รายได้จากการจัดแสดง และสื่อ/มีเดีย 1.56  3.41    1.01  

รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 306.92 123 388.95 118 378.50 112 

 

รำยได้อื่น 

รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีปี 2559-2561 
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 12.18 ล้านบาท 7.08 ล้านบาท และ 8.59 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ รายได้อื่นในปี 2561 ประกอบไปด้วย
รายการหลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จ านวน 1.03 ล้านบาท ก าไรจากการขายหน่วยลงทุน จ านวน 1.85 ล้านบาท เงินปันผลในหน่วยลงทุน 0.85 
ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการงานเลขานุการโครงการ 1.58 ล้านบาท เป็นต้น 

ต้นทุนจำกกำรบริกำรและก ำไรขั้นต้น 

ต้นทุนจากการบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งเป็น
ผู้อ านวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนตามจ านวนพนักงานที่เข้าท างาน
จริงแต่ละโครงการ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของโครงการ และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น ส าหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ในกรณีที่จ าเป็นต้องจ้ างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางจากภายนอก  
            ในงวดบัญชีปี 2559-2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 206.24 ล้านบาท 255.41 ล้านบาท และ 291.74 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  67.19 , 65.67 และ 77.08 ตามล าดับ ของรายได้จากการบริการ  ต้นทุนบริการในปี 2561 เพิ่มสูงขึ้นตาม
สัดส่วนของรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย แต่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจากการพิจารณาขบวนการรับรู้รายได้ใหม่เป็น
ผลให้รายได้ถูกปรับลดลง ประกอบกับ ด้านต้นทุนนั้นบริษัทฯ รับรู้ประมาณการผลขาดทุนของอีกสองโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ในช่วงปลายงาน  
และ บริษัทฯมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอกตามลักษณะของงานที่เป็นลักษณะเฉพาะของโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตามการบริหาร
ต้นทุนและทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯยังคงรักษาระดับการเพิ่มขึ้นให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี2561มีการเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่
หน่วยงาน และ การปรับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 

 ในงวดบัญชีปี 2559-2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 100.69 ล้านบาท 133.54 ล้านบาท และ 86.76 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ  32.81 , 34.33 และ 22.92 ของรายได้บริการ ตามล าดับ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายส านักงาน รวมถึงผู้บริหาร และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าพาหนะค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น 
ในงวดบัญชีปี 2559-2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 64.67 ล้านบาท และ 78.68 ล้านบาท ตามล าดับ 

        ส าหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 78.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ี2559 14.01 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 
21.66% ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดงานครบรอบ 30 ป ี(PPS Corporate Event) จ านวน 7.96 ล้านบาท  ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และ
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนักงานและค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ เพิ่มขึ้นจ านวน 5.50 ล้านบาท 

 ส าหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 78.51 ล้านบาท ซ่ึงใกล้เคียงกับปี 2560 ซ่ึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในป ี
2561 มีค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับพนกังานเพิ่มขึ้น 6.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Innocon Bangkok 2018 จ านวน 1.04 ล้าน
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บาท ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 2.06 ล้านบาท เนื่องจากมกีารลงทุนในเครื่องใช้ส านักงาน การบันทกึรับรู้ยานพาหนะตามสัญญาเช่า
การเงิน และการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 5.64 ล้านบาท โดยมีจ านวน 1.54 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากลูกห นี้
การค้ารายหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ซ่ึงรายการดังกล่าวบริษัทฯอยู่ระหว่างการด าเนินการตามกฎหมาย บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจากมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ จ านวน 0.95 ล้านบาท เนื่องจากการหยุดท างานในโครงการออกแบบโครงการหนึ่งที่ท างานร่วมกัน
กับบริษัทร่วม   บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินจ านวน 0.70 ล้านบาท 

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ    

ในปี2561 บริษัทฯได้รับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ านวน 2.60 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทร่วมได้ส่งผลงานในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ท าร่วมกันกับบริษัทย่อยคือ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด ได้รับส่วนแบ่งก าไรในกิจการร่วมค้า 0.90 ล้านบาท และ รับรู้ส่วน
แบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมจ านวน 3.50 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการหยุดชะงัก 

ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธ ิ

งวดป ี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ก าไรสุทธ ิ 32.18 55.17 7.42 

อัตราก าไรสุทธ ิ 10.08% 13.93% 1.92% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่ 195.02 274.47 326.84 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 16.50% 20.10% 2.27% 

เงินปันผลจ่าย 28.31 31.91 16.72 

อัตราการจา่ยเงินปันผล 90.68% 68.05% 239.74% 

 

ในงวดบัญชีปี 2559 - 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลก าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 32.18 ล้านบาท และ 55.17 
ล้านบาท ตามล าดับ และ โดยที่บริษัทฯมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 10.08 และ 13.93 ของรายได้รวม ตามล าดับ 

        ส าหรับงวดปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 7.42  ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ
ร้อยละ 1.92 อันเป็นผลมาจากภาพรวมของรายได้ในปี 2561  จึงส่งผลให้ก าไรสุทธิของบริษัทฯมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559-2560 เท่ากับร้อยละ 16.50 และ 20.10 ตามล าดับ โดยบริษัทฯมี
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 195.02 ล้านบาท และ 274.47 ล้านบาท ตามล าดับ 

          ส าหรับงวดปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.27 ลดลงจากปีก่อนหน้า 88.71 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 321.53 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากก าไรสุทธิ
ที่ลดลงจ านวน 47.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.55   

ฐำนะทำงกำรเงิน - สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 – 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 291.64 ล้านบาท 406.15 ล้านบาท และ 406.43 ล้าน
บาท ตามล าดับ สินทรัพย์รวมในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.07 ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ประกอบด้วย 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62.68 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 94.77 ล้านบาท  และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 169.01 ล้านบาท  
เป็นต้น 
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➢ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 41.97 ล้านบาท 50.73 ล้าน
บาท และ 62.68 ล้านบาท ตามล าดับ เงินสดส่วนใหญ่จะเป็นรายการเงินสดย่อยและเงินส ารองจ่ายในแต่ละโครงการจ านวน 5 ,000 - 25,000 บาทต่อ
โครงการ ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินฝากธนาคาร ทั้งในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจ า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 62.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
จ านวน 11.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.56 เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดในปี2561 ที่ได้รับจากการด าเนินงานของบริษัทฯมีการบริหา รการ
จดัเก็บลูกหนี้จะมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานกว่าปีก่อน  การได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว การได้รับเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญจากการ
แปลงสิทธิ์ PPS-W 1 ในปี 2561 จ านวน 2 คร้ัง  

 

➢ ลูกหนี้กำรค้ำ มูลค่ำงำนเสร็จทีย่ังไม่ไดเ้รียกเก็บ และค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสญู 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ช่วงเวลำ 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 73.01 109.46 129.17 

อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 16.35 22.77 37.41 

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 0 0.99 2.95 

อายุระหว่าง 181 - 365 วัน 1.16 0.37 0.03 

เกินกว่า 365 วัน 1.09 1.35 1.81 

รวม 91.61 134.94 171.37 

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (7.22) (4.27) (6.31) 

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธ ิ 84.39 130.67 165.06 

 

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเกิดจากบริษัทฯมีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 – 45  วันนับจากวันส่งใบแจ้งหนี้        แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ  มีขั้นตอนการด าเนินการที่มีก าหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น ก าหนดวันวางบิล ก าหนดวันรับเช็ค 
เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก าหนด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิและมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิ เท่ากับ 
84.39 ล้านบาท และ 130.67 ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2561 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้า -สุทธิและมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิจ านวน 165.06 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 34.39 ล้านบาท โดยสัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้ในการรับงานภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง แต่มีส่วนที่ล่าช้าในเร่ือง
การด าเนินการด้านเอกสาร และส่วนที่ส าคัญเกิดจากผลกระทบของการปรับกระบวนการพิจารณารายได้ ที่อยู่ระหว่างการรอผลการเจรจา 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ หรือพิจารณาจากอายุ
หนี้ที่ค้างช าระเกิน 365 วัน บริษัทฯจะพิจารณาค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ านวน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 2.05 ล้านบาท 
โดยเกิดจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเช็คจ านวน 1.54 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯอยู่ระหว่างการด าเนินการด้านกฎหมาย และการบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้างานออกแบบโครงการหนึ่งจากการที่บริษัทฯย่อยถอนตัวจากโครงการดังกล่าวจ านวน 0.95 ล้านบาท และได้รับคืนหนี้สงสัยจะ
สูญที่ตั้งค่าเผ่ือไว้ในปี 2560 จ านวน 0.42 ล้านบาท 

 ทั้งนี้สามารถสรุปยอดลูกหนีก้ารค้าตามอายุหนี้ที่ค้างช าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 ตามตารางข้างต้น 

➢ เงินประกันผลงำน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจ านวน 14.55 ล้านบาท และ 9.37 ล้านบาท 
ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการ  ก าหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แต่จะมีเฉพาะบางโครงการที่มี
การก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูงและงานราชการ เช่น โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ าเงินของ ร.ฟ.ม เป็นต้น เจ้าของ
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โครงการจะหักจากรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 -10 % ของมูลค่างานตามสัญญา ระยะเวลารับประกันผลงาน
เฉลี่ย 1-2 ปีนับจากส่งมอบงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานเท่ากับ 14.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากในปี 2561 
บริษัทฯถูกหักเงินประกันผลงานจ านวน 5.17 ล้านบาท จากการหักเงินประกันผลงานตามเง่ือนไขของสัญญาจ้างตามปกติ และได้รับคืนเงินประกัน
ผลงานจ านวน 0.23 ล้านบาทตามเง่ือนไขการเรียกคืนเงินประกันผลงาน  

➢ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.35 ล้านบาท และ 10.04 
ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  อาคารส านักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่ องใช้ส านักงาน เครื่อง
ตกแต่งส านักงาน อุปกรณ์ส านักงาน และยานพาหนะ เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 18.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยใน
ระหว่างปี 2561 มีการลงทุนในหมวดอุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องใช้ส านักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวม 1.54 ล้านบาท อุปกรณ์งานผลิต และ
บริษัทฯไดบ้ันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน ท าให้บัญชียานพาหนะของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจ านวน 6.93 ล้านบาท การตัดค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ตาม
นโยบายบัญชีเป็นปกติ โดยรวมเป็นผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้น 

➢ เงินฝำกประจ ำที่มภีำระค้ ำประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินประจ าที่มีภาระค้ าประกันเท่ากับ 44.20 ล้านบาท และ 9.01 
ล้านบาท ลดลงเนื่องจากบริษัทฯได้เปลี่ยนหลักประกันการท างานกับโครงการภาครัฐแห่งหนึ่งจากเงินฝากประจ าเป็นวงเงินหนังสือค้ าประกันจาก
ธนาคาร เป็นผลให้เงินฝากประจ าธนาคารที่มีภาระค้ าประกันลดลง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินฝากประจ าที่มีภาระค้ าประกันเท่ากับ 9.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เล็กน้อยเนื่องจากได้รับดอกเบี้ย 

 

แหล่งที่มำของเงินทุน 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 74.66 ล้านบาท 73.00 ล้านบาท และ 84.90 
ล้านบาท ตามล าดับ หนี้สินรวมในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 11.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.30 เนื่องจากบัญชีเจ้าหนี้การค้าจ านวน 2.61 
ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อร่วมบริหารโครงการมากขึ้น และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
จ านวน 7.04 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน มีรายละเอียดของรายการส าคัญดังนี้ 

• เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 - 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ     46.59 ล้านบาท 
และ 43.15 ล้านบาท ตามล าดับ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการแบบเหมารวมส่วนงานอื่น
ที่บริษัทฯจ าเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือทีมงานผู้เช่ียวชาญจากภายนอกองค์กรมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในการบริหารโครงการดังกล่าว ส าหรับ เจ้าหนี้
อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และเงินรับล่วงหน้า เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 49.61 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้
การค้าจ านวน 8.85 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าอื่นจ านวน 35.95 ล้านบาท   ซ่ึงประกอบไปด้วย  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ านวน 14.75 ล้านบาท เ งินรับ
ล่วงหน้าจ านวน 13.93 ล้านบาทโดยในจ านวนนี้มีเงินรับล่วงหน้าจากโครงการสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สอง จ านวน 10.82 ล้านบาท ตั๋วเงินจ่าย
จ านวน 3.54 ล้านบาท ประมาณการขาดทุนโครงการจ านวน 3.15 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจ านวน 4.81 ล้านบาท 
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• หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีการบันทึกรับรู้ยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน ท าให้มีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินรวมจ านวน 7.04 ล้านบาท 

• ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ  
25.56 ล้านบาท 28.57 ล้านบาท ตามล าดับ  ในปี 2561 บริษัทฯมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 28.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 
0.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.12 เกิดจากมีการรับรู้ก าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้จ านวน 2.05 ล้านบาท บันทึก
เพิ่มขึ้นจ านวน 3.55 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายชดเชยและการเกษียณอายุของพนักงาน จ านวน 1.82 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 – 2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 216.98 ล้านบาท 333.15     ล้านบาท และ 321.53 
ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนจ านวน 11.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.49 โดยมีการเพิ่มขึ้นของทุนหุ้นสามัญจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ์จ านวน 20.67 ล้านบาท  รายการลดลงจากการจ่ายปันผลรวม 40.03 ล้านบาท และลดลงจากผลประกอบการที่
กล่าวไว้ข้างต้น 

 

โครงสร้ำงเงินทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2559 – 2561 เท่ากับ 0.34 เท่า 0.22 เท่า  
และ 0.26 เท่า ตามล าดับ (ค านวณจากยอดหนี้สินรวม หารด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน) อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ในขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น    แต่โดย
ภาพรวมบริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงรักษาสภาพอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับปีก่อนไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

 

สภำพคล่อง 

 หน่วย 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 41.97 50.73 62.68 

สินทรัพย์หมุนเวียน ล้านบาท 202.55 349.95 333.61 

หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 49.11 44.42 51.18 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) 

เท่า 4.13 7.88 6.52 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน ล้านบาท 7.85 3.28 (22.01) 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 6.52 เท่า ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงในขณะที่หนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ านวน 16.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.67 ในขณะที่ส่วนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ านวน 6.76 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.22 อย่างไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงมีความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ระยะสั้น 

           ส าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบ 22.01 ล้าน
บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินประกันผลงาน เป็นต้น 

 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน / 14. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หน้า 17 

รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 

ในปี 2561 บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่ม ดังนี้ 

• ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญบริษัทร่วม  คือ บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จ ากัด จ านวน 1.66 ล้านบาท (เรียกช าระ
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.33  

• ส าหรับการลงทุนอื่น ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นการลงทุนซ้ือเครื่องใช้ส านักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
รวม 1.54 ล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เช่น โปรแกรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและโปรแกรมจัดการระบบ
เอกสารรวม 3.66 ล้านบาท เป็นต้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า i 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  

• ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 2 มิ.ย. 2555) 
 
• ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมการ

บริหาร 
 

73 – ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

– ปริญญาโท Master of Engineering 
Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– 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 

11.809 บิดาของ 
นายพงศ์ธร ธาราไชย  
นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2560 
 
2554 - 2558 
 
2552 - 2556 
 
2530 - ปัจจุบัน 
 
 

– ประธานกรรมการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– อุปนายก  
สภาวิศวกร 

– กรรมการ 
สภาวิศวกร  

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– หน่วยงานก ากับดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

– หน่วยงานก ากับดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 
วิศวกรรม 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 
 
- อุปนายก มูลนิธิช่วยนกัเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
- ที่ปรกึษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
- ที่ปรกึษา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
2530 – ปัจจุบัน 
 
2557 – 2559 
 
2553 – ปัจจุบัน 
 
2540 – ปัจจุบัน 

 
- กรรมการ  
 
- อุปนายก 
 
- ที่ปรกึษา 
 
- ที่ปรกึษา 

 
- บริษัท พีพเีอส วันเวิร์ค จ ากัด 
 
- มูลนธิิช่วยนกัเรียนทีข่าดแคลน     
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครือ่งกล
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า ii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2. นายพงศ์ธร ธาราไชย 
• กรรมการบริษัท            

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 2 มิ.ย. 2555) 
 
• ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
• ประธานกรรมการธรรมภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 – ปริญญาเอก Doctor of Engineering,  
Kyoto University, Japan 

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

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรี นติิศาสตร ์(เกียรตนิิยม)
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

– Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 91/2011 

– TLCA Executive Development Program 
รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– Future Entrepreneurs Forum (FEF)รุ่นที ่1 
– หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future 

Entrepreneurs Forum : FEF)  
รุ่นที่ 1 ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 
2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต”  
Thai Institute of Directors 

– หลักสูตร Anti-Corruption For Executive 
Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai 
Institute of Directors 

13.692 บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2557 - ปัจจุบัน 
 
 
2557 - 2561 
 
2556 - 2560 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2560 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 

– ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากัด 

– กรรมการบริษัท  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

– กรรมการ 
บริษัท พงศ์ธรีธร จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. 
 
 

– ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ บริษทั สะพฒัน์ โปรเจค จ ากัด 

 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
– ให้บริการด้านงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ฝึกอบรม 
 
– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
 
– PROVISION OF PROJECT 

MANAGEMENT AND 
ENGINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า iii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) 

• กรรมการบริษัท            
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 2 มิ.ย. 2555) 
 
• ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
• ประธานกรรมการธรรมภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

– หลักสูตร “การจัดท ารายงานความรับผิด 
ชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “นกัลงทนุผู้คุณวฒุิ 2557”  
Thai Investors Academy 

– โครงการ Corporate Sustainability 
Advisory Program 2014 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพ
ขั้นสูงทางนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการ จัด
โดย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน),ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) 

– หลักสูตร Leadership Succession 
Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดย
มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาองคก์รภาครัฐ 
(IRDP) 

2561 - ปัจจุบัน – กรรมาการ 
บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 
วิศวกรรม 

 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. 
 
 
 

 
2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 

 
- กรรมการ  
 
 
 

 
- บริษัท ENSEMBLE EQUITY 
PTE.LTD. 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า iv 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
- กรรมการ บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 
- ทูตวฒันธรรม สถานทตูเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 

2556 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2561 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ทูตวฒันธรรม 
- กรรมการ 
 
 

- บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาเลน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากัด 
- บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
- บริษัท พงศธ์ีรธร จ ากัด 
- บริษัท สะพัฒน ์โปรเจค จ ากัด 
- สถานทูตเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- บริษัท พีพเีอส วันเวิร์ค จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า v 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

3. นายธัช ธงภกัดิ ์
• กรรมการบริษัท            

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 17 เม.ย. 2556) 
 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการผู้จดัการ 

54 – ปริญญาโท Engineering Administration 
George Washington University, USA 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP) 
100/2013 

– Successful Formulation and Execution 
of strategy (SFE) 24/2015  

– Enhancing Thailand Competitiveness 
(2015) 

1.472 ไม่มี 2558 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2556 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2531 - 2555 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

– กรรมการบริษัท 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

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

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 
วิศวกรรม 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ออกแบบ ให้ค าปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 
- กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรกึษาแห่งประเทศไทย (วทป.) 

 
2558 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 
- กรรมการ  
- กรรมการนิติบุคคล 

 
- บริษัท พีพเีอส วันเวิร์ค จ ากัด 
- สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศ
ไทย      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า vi 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

4. นายธีรธร ธาราไชย 
• กรรมการบริษัท 

• ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 24 เม.ย. 2558) 
 

 

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

– ปริญญาโท Master of Science in Civil 
Engineering and Project Management / 
University of Michigan - Ann Arbor 

– ปริญญาโท Executive MBA / Sasin Graduate 
Institute of Business Administration of 
Chulalongkorn University 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– Director Certification Program (DCP)รุน่ที่ 
101/2008 

– Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 68/2008 

– TLCA Executive Development Program 
รุ่นที่ 4 (EDP4) 

– Leadership Succession Program (LSP) 
รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคก์ร
ภาครัฐ (IRDP) 

12.399 บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2559 - ปัจจุบัน 
 
2559 - 1/10/61 
 
2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
2556 - 2558 
 
2555 - 2560 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2551 - 9/11/61 

 
2548 – 2556 
 
2546 - ปัจจุบัน 
2560 - 1/10/61 

 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการบริษัท 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบรหิาร
องค์กร 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ 
   บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 
 
 
– กรรมการ 

บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ 

บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) 
– ผู้อ านวยการ 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ บริษัท พงศ์ธรีธร จ ากัด 
– รองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

 
– PROVISION OF PROJECT 

MANAGEMENT AND 
ENGINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ
วิศวกรรม 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ฝึกอบรม 
 
– ธุรกจิค้าวัสดกุ่อสร้าง 
 
– พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
- บริการดูแลรกัษาทางการแพทย์ถึง
บ้าน 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า vii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอรส์มารท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 
 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 
- คณะกรรมการอ านวยการ กรรมการและประชาสัมพนัธ์ วิศวกรรมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) 
 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร ์โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากัด 

 
2550 – 1/11/61 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
 

 
- บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. 
LTD. 
- บริษัท พีพเีอส ดีไซน จ ากัด 
- บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
- บริษัท พงศธ์ีธร จ ากัด 
- วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
- บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ 
จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า viii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

5. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ ์
(ชื่อเดิม: นางสาววิภาวี ทองไท) 
• กรรมการบริษัท 
• กรรมการอิสระ 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 2 มิ.ย. 2555) 
 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
• กรรมการธรรมภิบาลและความ

รับผิดชอบตอ่สังคม 

66 – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

– Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 91/2011 

– หลกัสูตร Role of the Compensation 
Committee 17/2013 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 
“200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมอืของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai 
Institute of Directors 

– Governance as a driving force for 
business sustainability (2015) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร Anti-Corrupion : The Practical 
Guide (2015) Thai Institute of Directors 

ไม่มี ไม่มี 2558 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2541 - 2553 
 
มี.ค.61 - ปัจจุบัน 

– กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 

– Audit Partner 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ จ ากดั 

– กรรมการ สมาคมนสิิตเก่าคณะพาณชิยศาสตร์ 
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ส านักงานตรวจสอบบัญช ี
 

– สมาคมนิสิตเกา่คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญช ี

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- อนกุรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
- กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

 
2555 – ปัจจุบัน 
 
มี.ค.61 - ปัจจุบัน 
 

 
- อนกุรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ) 
 
- กรรมการ 

 
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
- สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า ix 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง 
• กรรมการบริษัท 
• กรรมการอิสระ 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 25 เม.ย. 2561) 
 
• กรรมการตรวจสอบ 

 

56 – ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of 
Maryland, U.S.A. 

– ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of 
Missouri, U.S.A. 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

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

– หลักสูตร Director Accreditation  Program 
(DAP) รุน่ที่ 11/2004 Thai Institute of 
Directors 

– หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดนิ” ส าหรับบริหาร
ระดับสูง รุน่ที่ 2 ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

– หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วม
เอกชน รุ่นที่ 26 ของวทิยาลัยป้องกนั
ราชอาณาจักรฯ 

ไม่มี ไม่มี 2551 – 2559 
2558 – 2560 
 
2559 – 2561 
2560 – ปัจจุบัน 

 

2560 – ปัจจุบัน 

– รองอธิการบดี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
– คณะกรรมการก ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบ

ราคากลางงานกอ่สร้าง 
– คณะกรรมการองคก์ารสวนพฤษศาสตร ์
– คณะอนกุรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน

ก่อสร้าง 
– กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการราคากลาง

และขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 

– มหาวิทยาลัย 
– ตรวจสอบราคากลางงานกอ่สร้าง 

 
– องค์การสวนพฤษศาสตร ์
– การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงาน

ก่อสร้าง 
– ราคากลางและขึน้ทะเบียน

ผู้ประกอบการ 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
- ที่ปรกึษากิตติมศกัดิ์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

 
 

 
2537 – ปัจจุบัน 

 
2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 

 
- อาจารย์ 
 
- ที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์
 

 
- ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- สมาคมธรุกิจรับสร้างบ้าน 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า x 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

7. นายคเชนทร์ เบญจกุล 
• กรรมการบริษัท 
• กรรมการอิสระ 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 2 มิ.ย. 2555) 
 
• กรรมการตรวจสอบ 
• ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 
 

42 – ปริญญาโท ศิลปศาสตร ์
สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 56/2006 

ไม่มี ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน 
 

2555 - ปัจจุบัน 
 

2552 - ปัจจุบัน 
 
2551 - ปัจจุบัน 
 
2548 - ปัจจุบัน 

– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

– ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท เพลนิพัฒน์ จ ากัด 

– กรรมการอิสระ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ธุรกจิสื่อและสิ่งพมิพ ์
 
– สถานศกึษา 
 
– ธุรกจิสื่อและสิ่งพมิพ ์
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ที่ปรกึษา ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษทั เพลนิพัฒน์ จ ากัด 
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 
2551 – ปัจจุบัน 

2552 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
 
 

 
- ที่ปรกึษา (ทางด้านทรัพยากรมนุษย์) 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

 
- บริษัท เพลินพฒัน์ จ ากัด 
- บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xi 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

8. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก 
• ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) 

 (ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 1 ม.ค. 2560) 
 
• รองกรรมการผูจ้ัดการ 

ฝ่ายโครงการ 

• กรรมการบริหาร 
 

 

54 – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา University of Northern 
Philippines,The Philippines 

0.028 ไม่มี 2560 - ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2535 - 2559 
 
 

– รองกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้จัดการโครงการ/ผู้อ านวยการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

9. นายนพรัตน์ นรนิทร ์
• ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) 

 (ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 2 มิ.ย. 2555) 
 
• รองกรรมการผูจ้ัดการ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

• กรรมการบริหาร 

52 – ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

– ปริญญาโท บริหารธรุกจิ  สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

– หลักสูตร Mini Master in HR 
Management คณะเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

0.046 ไม่มี 2555 - ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2533 - 2555 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

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

– ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xiii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

10. นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ 
• เลขานกุารบริษัทฯ 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 2 มิ.ย. 2555) 
 
• กรรมการบริหาร 

58 – ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง 

– หลักสูตร Company Secretary Program 
Class 42/2554  

– หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารแนวทางการ
จัดท ารายงานการก ากับดแูลกจิการทีด่ีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน 2556 

– วิธีการประเมินระดับการพฒันาความย่ังยืนโดย
สถาบันไทยพัฒน ์(2014) 

– IOD Training Courses Anti – Corruption : 
The Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014 

– หลักสูตร โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพ
ขั้นสูงทางนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการ จัด
โดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) ,ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคม
การจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) 

0.982 ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2533 - ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

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

– กรรมการ 
บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 

-  กรรมการ 
   บริษีท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส อนิโนเวชัน่ จ ากดั 

 

 
2560 - ปัจจุบัน 
2561 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- บริษัท สะพัฒน ์โปรเจค จ ากัด 
- บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากัด 

 
 

   



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xiv 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

11. นางวณิชธนนัท์ วิจกัขณ์สังสทิธิ ์
 
• กรรมการธรรมภิบาลและความ

รับผิดชอบตอ่สังคม 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 11 พ.ย. 2557) 
 

• กรรมการบริหาร 
• ผู้อ านวยการโครงการ 

 

41 – ปริญญาตรี : วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 

– ปริญญาโท : M.S.E. (Civil Engineering) 
University of Michigan at Ann Arbor, 
USA พ.ศ.2545 

– หลักสูตร Professional Development 
Programme “Introduction to 
Mediation”, The Chartered Institute of 
Arbitrators Association (CIArb) 

– หลักสูตร International Construction 
Contracts and Dispute Analysis Training 
Courses 

– หลักสูตร International Arbitration 
Seminar, International Chamber of 
Commerce 

0.046 ไม่มี 2558 - 2559 
 
2558 -ปัจจุบัน 
 
2556 -ปัจจุบัน 
 
2545 - 2555 
 
2561 - ปัจจุบัน 
 
 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

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

– ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xv 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

12. นางสาววรภรณ ์พุกภญิโญ 

• ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 2 มิ.ย. 2555) 
 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

• รักษาการรองกรรมการผูจ้ัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

• ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

• เลขานกุารกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

51 – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

– หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ทางการสอบบัญชี คณะพาณชิย์และ 
การบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

0.028 ไม่มี 2558 - 2559 
 
2558 - 2559 
 
2557 - 2559 
 
2557 -ปัจจุบัน 
 
2554 -ปัจจุบัน 
 
2554- ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– เลขานกุารกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xvi 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

13. นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน ์
• ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 14 พ.ย. 2560) 
 
• ผู้อ านวยการโครงการ 

49 – ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2543) 

– ปริญญาตรี อตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ(2533) 
 

0.016 ไม่มี 2534 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2559 
 
2561 - ปัจจุบัน 
 
 

– ผู้จัดการโครงการ/ผู้อ านวยการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xvii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

14. นายเอกกมล เลิศชณุหะเกียรต ิ
 
• ประธานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบการท างาน 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 11 ก.ย. 2560) 
 

• กรรมการธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 

• ผู้อ านวยการโครงการ 
 

47 – ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

0.075 ไม่มี 2538 - ปัจจุบัน 
 
2557 -ปัจจุบัน 
 
2560 -ปัจจุบัน 
 
 
 

– ผู้จัดการโครงการ/ผู้อ านวยการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส อนิโนเวชัน่ จ ากดั 

 

 
2557- ปัจจุบัน 

 
- กรรมการ 

 
- บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากัด 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xviii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

15. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย 
 
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนา

องค์กร 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 1 พ.ย. 2559) 
 

• กรรมการธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 

• รองเลขานกุารบริษัท 

35 – ปริญญาตรี นติิศาสตรบัณฑิต คณะนติิศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

0.006 ไม่มี 2553 - 2556 
 
2556 - 2559 
 
2559 -ปัจจุบัน 
 
2559 -ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 

– นิติกร บริษัทสหกรณ์ ทีโอที จ ากัด 
 

– ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองเลขานกุารบริษัท  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) 

– บริษัทจัดหางาน 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xix 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

16. นายโอภาส สกุลศิรกิมล 
 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 1 ม.ค. 2560) 
 

• ผู้อ านวยการโครงการ 

52 – ปริญญาตรี อตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต     
คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

– หลักสูตร How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP) รุน่ที ่13/2017  
Thai Institute of Directors 

0.051 ไม่มี 2533 - ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

– ผู้จัดการโครงการ/ผู้อ านวยการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

   
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xx 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

17. นายปรัญญา เกมาหะยุง 
 
• กรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 11 ก.ย. 2560) 
 

• ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 

30 – ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

0.00 ไม่มี 2554 - ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

– ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการพัฒนาระบบการท างาน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xxi 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

18. นายวีระ เย็นปรีชา 
 
• กรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 11 ก.ย. 2560) 
 

• เจ้าหน้าที่ความปลอดดภัย 
• เลขานกุารโครงการ 

 

37 – ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยนอรท์กรุง
เทพ 

– อบรมหลกัสูตร “การบริหารความเสี่ยงองคก์ร” 
– อบรมหลกัสูตร “การพัฒนาศักยภาพขัน้สูงทาง

นวัตกรรม (NIA)” 
– อบรมหลกัสูตร "Document Management 

System " ระบบ Alfresco 

0.0004 ไม่มี 2554 - 2555 
 
 
2556 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ม,
เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ไทยมาร์ทสโตร์ จ ากัด 

– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, เลขานุการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการพัฒนาระบบการท างาน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 
 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xxii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

19. นายดิษฐา นนทวิรวงษ ์
 
• กรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 11 ก.ย. 2560) 
 

• ผู้จัดการโครงการ 
 

45 – ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

0.004 ไม่มี 2557 - 2558 
 
 
2554 - 2561 
 
2561 - ปัจจุบัน 
 
 

– ที่ปรึกษา (โครงการประกวดอาคารประหยัด
พลังงาน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

– สถาปนิกอาวุโส 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ที่ปรึกษาดา้นพลังงาน 
 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- อาจารย์สอน   

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อุเทนถวาย 

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
 
2551 - ปัจจุบัน 

 
 

- อาจารย์ 

 
 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อุ
เทนถวาย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xxiii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

20. นายฐกร ศิระวุฒิพร 
 
• กรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 11 ก.ย. 2560) 
 

• ผู้จัดการโครงการ 
 

37 – ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรโยธา มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

– หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ 
หัวหน้างาน 

– หลักสูตร ความรับผิดชอบตอ่สังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

0.004 ไม่มี 2549 - 2555 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 

– วิศวกรโยธา พลังงาน  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการพัฒนาระบบการท างาน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xxiv 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท/ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

21. นางสาวสราพร เลิศล้ า 
 
• กรรมการพัฒนาระบบการท างาน 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 11 ก.ย. 2560) 
 

• เลขานกุาร 
• เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ 

 

43 – ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชี   
วิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์ 

-  หลักสูตร ISO9001 การฝกึอบรมเชิงปฏบัิติการ 
(On The Job Training) 

ไม่มี ไม่มี 2551 - 2557 
 
 
 
2557 - 2559 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 

– เลขานุการโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน และบริหารโครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบ
แห่งใหม่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

– ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการพัฒนาระบบการท างาน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

 
 
 
 
 

 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xxv 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษทัที่เกี่ยวข้อง 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร บริษัทฯ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

PPSOW PPSI EE SPP SWAN บจ.โปรฟิน กรุ๊ป PPQ 

นายประสงค์ ธาราไชย X , /// X       

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

นายธัช                    ธงภกัดิ์ /, //, /// /      /X 

นายธีรธร    ธาราไชย /, /// /  /     

นางวิภาว ี     บุณยประสิทธิ ์ /, XXX        

นายธนิต                  ธงทอง / ,XXX        

นายคเชนทร์ เบญจกุล /, XXX        

นายนพรัตน์ นรินทร์ //, ///        

นายวันชยั  เรืองทรัพย์เอนก //, ///         

นายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ //  /  /    

นางวณิชธนันท์          วิจกัขณ์สังสิทธิ ์ //        

นางสาววรภรณ์ ชาวนา ///        

นายจูลิโอ                ดิคาร์ลี ่  /       

นายอันวา                โมฮาเหม็ด  /       

นายเคลวิน               โคะ  /       

นายเอกกมล   เลิศชุณหะเกียรต ิ   /      

Mr. Harry               Tan    /     

นายลิม                   ไชมูน      /   

นายสมชาย              มาลาไพฑูรย์ทิพย์      /   

นายคุณยศ               บุญเพิ่ม      /   

นายศกยง                พัฒนเวคิน     /    

นายวินยั                 พันนาด ี     /    

นายธีรชยั                คล้ายสีทอง     /    



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า xxvi 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร บริษัทฯ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

PPSOW PPSI EE SPP SWAN บจ.โปรฟิน กรุ๊ป PPQ 

นายชลเดช                เขมะรัตนา       /  

นางสาวอรวรรณ         ลิ่มกังวาฬมงคล       /  

 

 

หมายเหต ุ 
ต าแหน่ง : X = ประธานกรรมการ      XX = ประธานกรรมการบริหาร      XXX = กรรมการตรวจสอบ      / = กรรมการ      // = กรรมการบริหาร       /// = ผู้บริหาร      /X = ผูจ้ัดการกจิการรว่มค้า 
ชื่อย่อบริษัทฯ : PPSOW  หมายถึง บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

PPSI หมายถึง บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากดั 
EE หมายถึง  ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 
SPP หมายถึง บรษัิท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 
SWAN หมายถึง บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
PPQ หมายถึง กิจการร่วมค้า พีพีคิว 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxviii 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  

• ประธานกรรมการบ 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 31 ก.ค. 2533) 
 

• ประธานกรรมการบริหาร 
 

73 – ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

– ปริญญาโท Master of Engineering 
Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– 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 

0.001 บิดาของ 
นายพงศ์ธร ธาราไชย  
นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2560 
 
2554 - 2558 
 
2552 - 2556 
 
2530 - ปัจจุบัน 
 
 

– ประธานกรรมการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– อุปนายก  
สภาวิศวกร 

– กรรมการ 
สภาวิศวกร  

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– หน่วยงานก ากับดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

– หน่วยงานก ากับดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 
วิศวกรรม 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 
- อุปนายก มูลนิธิช่วยนกัเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
- ที่ปรกึษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
- ที่ปรกึษา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
2530 – ปัจจุบัน 
 
2557 – 2559 
 
2553 – ปัจจุบัน 
 
2540 – ปัจจุบัน 

 
- ประธานกรรมการ  
 
- อุปนายก 
 
- ที่ปรกึษา 
 
- ที่ปรกึษา 

 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 
- มูลนธิิช่วยนกัเรียนทีข่าดแคลน     
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครือ่งกล
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxix 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2. นายพงศ์ธร ธาราไชย 
• กรรมการ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 20 พ.ย. 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 – ปริญญาเอก Doctor of Engineering,  
Kyoto University, Japan 

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

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรี นติิศาสตร ์(เกียรตนิิยม)
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

– Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 91/2011 

– TLCA Executive Development Program 
รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1 
– หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future 

Entrepreneurs Forum : FEF)  
รุ่นที่ 1 ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 
2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต”  
Thai Institute of Directors 

– หลักสูตร Anti-Corruption For Executive 
Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai 
Institute of Directors 

ไม่มี บุตรของ 
นายประสงค์ ธารา
ไชย 

2557 - ปัจจุบัน 
 
 
2557 - 2561 
 
2556 - 2560 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2560 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 

– ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากัด 

– กรรมการบริษัท  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

– กรรมการ 
บริษัท พงศ์ธรีธร จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. 
 
 

– ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ บริษทั สะพฒัน์ โปรเจค จ ากัด 

 
 

– ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
– ให้บริการด้านงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
– ฝึกอบรม 
 
– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
 
– PROVISION OF PROJECT 
MANAGEMENT AND ENGINEERING 
CONSULTING SERVICES & 
PRODUCTS 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
– ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxx 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) 
• กรรมการ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 20 พ.ย. 2561) 

 

– หลักสูตร “การจัดท ารายงานความรับผิด 
ชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “นกัลงทนุผู้คุณวฒุิ 2557”  
Thai Investors Academy 

– โครงการ Corporate Sustainability 
Advisory Program 2014 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพ
ขั้นสูงทางนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการ จัด
โดย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน),ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) 

– หลักสูตร Leadership Succession 
Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดย
มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาองคก์รภาครัฐ 
(IRDP) 

2561 - ปัจจุบัน – กรรมาการ 
บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 
วิศวกรรม 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. 
 
- กรรมการ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 

 
- กรรมการ  
 
- กรรมการ 
 

 
- บริษัท ENSEMBLE EQUITY 
PTE.LTD. 
- บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาเลน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxxi 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการ บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 
- ทูตวฒันธรรม สถานทตูเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ทูตวฒันธรรม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
 

- บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากัด 
- บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
- บริษัท พงศธ์ีรธร จ ากัด 
- บริษัท สะพัฒน ์โปรเจค จ ากัด 
- สถานทูตเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxxii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

3. นายธัช ธงภกัดิ ์
• กรรมการ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 16 เม.ย. 2558) 
 

 

54 – ปริญญาโท Engineering Administration 
George Washington University, USA 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– Director Accreditation Program (DAP) 
100/2013 

– Successful Formulation and Execution 
of strategy (SFE) 24/2015  

– Enhancing Thailand Competitiveness 
(2015) 

ไม่มี ไม่มี 2558 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2556 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2531 - 2555 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

– กรรมการบริษัท 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

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

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 
วิศวกรรม 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ออกแบบ ให้ค าปรึกษาและ
บริหารงานก่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
- กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรกึษาแห่งประเทศไทย (วทป.) 

 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 

 
- กรรมการ  
 
- กรรมการนิติบุคคล 

 
- โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) 
- สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศ
ไทย      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxxiii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

4. นายธีรธร ธาราไชย 
• กรรมการ 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 8 เม.ย. 2557) 
 

 

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

– ปริญญาโท Master of Science in Civil 
Engineering and Project Management / 
University of Michigan - Ann Arbor 

– ปริญญาโท Executive MBA / Sasin Graduate 
Institute of Business Administration of 
Chulalongkorn University 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– Director Certification Program (DCP)รุน่ที่ 
101/2008 

– Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 68/2008 

– TLCA Executive Development Program 
รุ่นที่ 4 (EDP4) 

– Leadership Succession Program (LSP) 
รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคก์ร
ภาครัฐ (IRDP) 

ไม่มี บุตรของ 
นายประสงค์ ธารา
ไชย 

2559 - ปัจจุบัน 
 
2559 - 1/10/61 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
2556 - 2558 
 
2555 - 2560 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2551 - 9/11/61 

 
2548 – 2556 
 
2546 - ปัจจุบัน 
2560 - 1/10/61 

 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการบริษัท 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบรหิาร
องค์กร 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ 
   บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 
 
 
– กรรมการ 

บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ 

บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) 
– ผู้อ านวยการ 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ บริษัท พงศธ์รีธร จ ากัด 
– รองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

 
– PROVISION OF PROJECT 

MANAGEMENT AND 
ENGINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ
วิศวกรรม 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ฝึกอบรม 
 
– ธุรกจิค้าวัสดกุ่อสร้าง 
 
– พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
- บริการดูแลรกัษาทางการแพทย์ถึง
บ้าน 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxxiv 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอรส์มารท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 
 
- กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิง่ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
 
- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 
- คณะกรรมการอ านวยการ กรรมการและประชาสัมพนัธ์ วิศวกรรมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) 
 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร ์โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากัด 

 
2550 – 1/11/61 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2553 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
 

 
- บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. 
LTD. 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
- บริษัท พงศธ์ีธร จ ากัด 
- วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
- บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ 
จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxxv 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

5. นายจูลิโอ ดิคาร์ลี ่
• กรรมการ 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 20 พ.ย. 2561) 
 

56 – Member of the Italian Institute of 
Architects since 1988 

– Graduated in Architecture from the 
Politecnico di Milano in 1986 

ไม่มี ไม่มี  
2018 
 
2017 
 
2017 
 
2015 
 
2014 
 
 
2018 
 
2017 
 
2016 
 
2016 
2016 
2015-2016 
 
 
 
2016 
 
2016 

Master planning 
- Masterplan for the Milano Malpensa 
International Airport 
- Torino International Airport Masterplan, 
Torino (Italy) 
- Masterplan for the Milano Linate 
International Airport 
- Masterplan for the Canova di Treviso 
International Airport 
- Masterplan for the Il Caravaggio 
International Airport 
Design 
- Milano Malpensa International Airport, 
General Aviation Terminal 
- New cargo building at Napoli Capodichino 
International Airport, Napoli (Italy) 
- Milano Linate International Airport 
General Aviation Terminal 
- Doha Major Stations 
- Taxiway rehabilitation 
- Departing hall refurbishment for 
Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona 
Villafranca 
Consultancy 
- new Kuwait City international airport 
consultancy in tender process 
- Al khor Stadium  Technical Consultancy  

 
- Malpensa Airport 
 
- Torino Airport 
 
- Linate Airport 
 
- Treviso Airport 
 
- Bergamo Airport 
 
 
- Malpensa Airport 
 
- Aeroporto di Napoli 
 
- Linate Airport 
 
- Doha (Qatar) 
- Napoli Airport 
- Verona Airport 
 
 
 
- Aeroporto Kuwait City 
 
- Doha, Qatar 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxxvi 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2016 
 
2015 
 
2015 
 
 
2015 
 
2014 
 
 
2018-ปัจจุบัน 

- Msheireb e Education City Metro station 
Technical Consultancy 
- Technical Consultancy for viability 
infrastructure in Jeddah 
- Technical Consultancy for the offer for 
new rail line (Etihad Rail), linking Dubai – 
Abu Dhabi 
- Technical Review for the new Ny Ellebjerg 
metro station 
- Technical Consultancy for the offer in 
tender process for the new metro line in 
Makkah. 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 

- Doha, Qatar 
 
- Jeddah, Saudi Arabia 
 
- Abu Dhabi, UAE 
 
 
- Copenhagen Denmark 
 
- Makkah – Arabia Saudita 
 
 
- ให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบทาง
วิศวกรรม 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxxvii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

6. นายอันวา โมฮาเหม็ด 
• กรรมการ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 20 พ.ย. 2561) 
 

49 – Graduated from the National University 
of Singapore and obtained a Bachelors 
(1996) 

– Masters Degree in Civil Engineering, 
PGC in International Arbitration, LEEDS 
Green Associate 

ไม่มี ไม่มี 2013 (on going) 
 
 
 
2013 (on going) 
 
 
 
2013 (on going) 
 
 
2011 (on going) 
 
2018 -on going 

-CWG JV (Salini – Impregilo, Larsen&Toubro, 
Nesma) - New underground Western 
Station Functional design, Detailed and 
Construction design 
- CWG JV (Salini – Impregilo, 
Larsen&Toubro, Nesma) - New 
underground Line 3 Stations Functional 
design 
- ISG JV - Salini Impregilo Spa, Sk&C, Galfar 
Al Misnad 7 new station for della Red line 
north - Construction design 
- Doha Metro Red Line North underground 
Lot 1.4 and Lot 1.5 Deputy Design Director 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 

- Riyadh (Arabia Saudita) 
 
 
 
- Riyadh (Arabia Saudita) 
 
 
 
- Doha (Qatar) 
 
 
- Doha (Quatar) 

- ให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบทาง
วิศวกรรม 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxxviii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหนง่ล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

7. นายเคลวิน โคะ 
• กรรมการ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 20 พ.ย. 2561) 
 

44 – Graduate (with honors) and a post-
graduate of the National University of 
Singapore   

– Scholar-in-Residence of the General 
George C. Marshall Foundation at the 
Virginia Military Institute in Lexington, 
Virginia, USA. 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2561 - ปัจจุบัน 

- Partner of One Works Asia Pte Ltd, 
Singapore 

- Director of One Works Australia Pty Ltd, 
Australia 

- Project Management Consultant 

- Quantity Surveying Consultant 

- Environmental Engineering Specialist 

- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 

- ให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบทาง
วิศวกรรม 
 

- ให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบทาง
วิศวกรรม 
 
 
 

 
 
 
- ให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบทาง
วิศวกรรม 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xxxix 

บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย 
• ประธานกรรมการ             

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 4 ม.ค. 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 – ปริญญาเอก Doctor of Engineering,  
Kyoto University, Japan 

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

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรี นติิศาสตร ์(เกียรตนิิยม)
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

– Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 91/2011 

– TLCA Executive Development Program 
รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– Future Entrepreneurs Forum (FEF)รุ่นที ่1 
– หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future 

Entrepreneurs Forum : FEF)  
รุ่นที่ 1 ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 
2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต”  
Thai Institute of Directors 
 

9.0002 บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2557 - ปัจจุบัน 
 
 
2557 - 2561 
 
2556 - 2560 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2560 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 

– ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากัด 

– กรรมการบริษัท  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

– กรรมการ 
บริษัท พงศ์ธรีธร จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. 
 
 

– ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
– ให้บริการด้านงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ฝึกอบรม 
 
– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
 
– PROVISION OF PROJECT 

MANAGEMENT AND 
ENGINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xl 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) 

• ประธานกรรมการ             
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 4 ม.ค. 2556) 

 
 

– หลักสูตร Anti-Corruption For Executive 
Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai 
Institute of Directors 

– หลักสูตร “การจัดท ารายงานความรับผิด 
ชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “นกัลงทนุผู้คุณวฒุิ 2557”  
Thai Investors Academy 

– โครงการ Corporate Sustainability 
Advisory Program 2014 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพข้ันสูง

ทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ จัดโดย 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน),

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย (TMA) 

– หลักสูตร Leadership Succession 
Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดย
มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาองคก์รภาครัฐ 
(IRDP) 

2560 - ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการ บริษทั สะพฒัน์ โปรเจค จ ากัด 
 
– กรรมาการ 

บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

– ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 
วิศวกรรม 

 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. 
 

 
2559 – ปัจจุบัน 
 

 
- กรรมการ  
 

 
- บริษัท ENSEMBLE EQUITY 
PTE.LTD. 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xli 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 
- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 
- ทูตวฒันธรรม สถานทตูเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 

2556 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2553 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2561 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมการ 
 
- ประธานกรรมการบริหาร 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ทูตวฒันธรรม 
- กรรมการ 
 
 

- บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาเลน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
- บริษัท พงศธ์ีรธร จ ากัด 
- บริษัท สะพัฒน ์โปรเจค จ ากัด 
- สถานทูตเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- บริษัท พีพเีอส วันเวิร์ค จ ากัด 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xlii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2. นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ 
• กรรมการ 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 8 ต.ค. 2561) 

58 – ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง 

– หลักสูตร Company Secretary Program 
Class 42/2554  

– หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารแนวทางการ
จัดท ารายงานการก ากับดแูลกจิการทีด่ีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน 2556 

– วิธีการประเมินระดับการพฒันาความย่ังยืนโดย
สถาบันไทยพัฒน ์(2014) 

– IOD Training Courses Anti – Corruption : 
The Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014 

– หลักสูตร โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพ
ขั้นสูงทางนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการ จัด
โดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) ,ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคม
การจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) 

ไม่มี ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2533 - ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

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

– กรรมการ 
บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 

-  กรรมการ 
   บริษีท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 
- เลขานกุารบริษัทฯ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

 

 
2560 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการ 
- เลขานุการบริษัทฯ 

 
- บริษัท สะพัฒน ์โปรเจค จ ากัด 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 

 
 

       



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xliii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

3. นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรต ิ
• กรรมการ 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 4 ม.ค. 2556) 

47 – ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

1.00 ไม่มี 2538 - ปัจจุบัน 
 
2557 -ปัจจุบัน 
 
2560 -ปัจจุบัน 
 
 
 

– ผู้จัดการโครงการ/ผู้อ านวยการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการท างาน 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้อ านวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

 
- กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
2556 – ปัจจุบัน 

 
2557 – ปัจจุบัน 
 

 
- ผู้อ านวยการโครงการ 

 
- กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 

- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส 

จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xliv 

ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 

 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย 
• กรรมการ                 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 พ.ย. 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 – ปริญญาเอก Doctor of Engineering,  
Kyoto University, Japan 

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

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรี นติิศาสตร ์(เกียรตนิิยม)
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

– Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 91/2011 

– TLCA Executive Development Program 
รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– Future Entrepreneurs Forum (FEF)รุ่นที ่1 
– หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future 

Entrepreneurs Forum : FEF)  
รุ่นที่ 1 ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 
2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต”  
Thai Institute of Directors 
 

ไม่มี บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2557 - ปัจจุบัน 
 
 
2557 - 2561 
 
2556 - 2560 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2560 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 

– ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากัด 

– กรรมการบริษัท  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

– กรรมการ 
บริษัท พงศ์ธรีธร จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. 
 
 

– ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
– ให้บริการด้านงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ฝึกอบรม 
 
– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
 
– PROVISION OF PROJECT 

MANAGEMENT AND 
ENGINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xlv 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) 

• กรรมการ                 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 พ.ย. 2558) 
 

 

– หลักสูตร Anti-Corruption For Executive 
Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai 
Institute of Directors 
 

– หลักสูตร “การจัดท ารายงานความรับผิด 
ชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
 

– หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “นกัลงทนุผู้คุณวฒุิ 2557”  
Thai Investors Academy 

– โครงการ Corporate Sustainability 
Advisory Program 2014 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพ
ขั้นสูงทางนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการ จัด
โดย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน),ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) 

– หลักสูตร Leadership Succession 
Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดย
มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาองคก์รภาครัฐ 
(IRDP) 

2560 - ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการ บริษทั สะพฒัน์ โปรเจค จ ากัด 
 
– กรรมาการ 

บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

– ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 
วิศวกรรม 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xlvi 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
- กรรมการ บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 
- ทูตวฒันธรรม สถานทตูเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2561 - ปัจจุบัน 
2560- ปัจจุบัน 
 

 
- - กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ทูตวฒันธรรม 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
 
 

 
- บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาเลน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากัด 
- บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
- บริษัท พงศธ์ีรธร จ ากัด 
- บริษัท สะพัฒน ์โปรเจค จ ากัด 
- สถานทูตเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- บริษัท พีพเีอส วันเวิร์ค จ ากัด 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xlvii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2. นายธีรธร ธาราไชย 

• กรรมการ                 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 พ.ย. 2558) 

 

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

– ปริญญาโท Master of Science in Civil 
Engineering and Project Management / 
University of Michigan - Ann Arbor 

– ปริญญาโท Executive MBA / Sasin Graduate 
Institute of Business Administration of 
Chulalongkorn University 

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– Director Certification Program (DCP)รุน่ที่ 
101/2008 

– Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 68/2008 

– TLCA Executive Development Program 
รุ่นที่ 4 (EDP4) 

– Leadership Succession Program (LSP) 
รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคก์ร
ภาครัฐ (IRDP) 

ไม่มี บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2559 - ปัจจุบัน 
 
2559 - 1/10/61 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
2556 - 2558 
 
2555 - 2560 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2551 - 9/11/61 

 
2548 – 2556 
 
2546 - ปัจจุบัน 
2560 - 1/10/61 

 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการบริษัท 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบรหิาร
องค์กร 

   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ 
   บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 
 
 
– กรรมการ 

บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ 

บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) 
– ผู้อ านวยการ 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 
– กรรมการ บริษัท พงศ์ธรีธร จ ากัด 
– รองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

 
– PROVISION OF PROJECT 

MANAGEMENT AND 
ENGINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ
วิศวกรรม 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ฝึกอบรม 
 
– ธุรกจิค้าวัสดกุ่อสร้าง 
 
– พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
- บริการดูแลรกัษาทางการแพทย์ถึง
บ้าน 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xlviii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอรส์มารท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
- กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิง่ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 
- คณะกรรมการอ านวยการ กรรมการและประชาสัมพนัธ์ วิศวกรรมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) 
 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร ์โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากัด 

 
2550 – 1/11/61 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
 

 
- บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) 

- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส 

จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท พีพเีอส ดีไซน จ ากัด 
- บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
- บริษัท พงศธ์ีธร จ ากัด 
- วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
- บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ 
จ ากัด 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า xlix 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

3. Mr. Harry Tan 

• กรรมการ                 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 พ.ย. 2558) 

62 – Bachelor of Science 1st Hons (UK), 
Read PhD Distributed Systems (UK) 

10 ไม่มี 2559 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
2556 - 2559 

– Managing Director 
Ensemble Equity Pte Ltd (Singapore). 
 
 

-  Director Business Development  
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
- Vice President Enterprise Solutions, AVEVA 

Asia Pacific Pte Ltd (Singapore). 

– PROVISION OF PROJECT 
MANAGEMENT AND 
ENGINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– AVEVA Asia Pacific Pte Ltd 
(Singapore). 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- Director Business Development  บรษัิท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

 
2559 - ปัจจุบัน 
 

 
- Director Business Development   

 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า l 

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด (SPP) 

 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย 
• กรรมการ                 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 ต.ค. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 – ปริญญาเอก Doctor of Engineering,  
Kyoto University, Japan 

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

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

– ปริญญาตรี นติิศาสตร ์(เกียรตนิิยม)
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

– Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 91/2011 

– TLCA Executive Development Program 
รุ่นที่ 5 (EDP5) 

– Future Entrepreneurs Forum (FEF)รุ่นที ่1 
– หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future 

Entrepreneurs Forum : FEF)  
รุ่นที่ 1 ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

– สัมมนา Anti- Corruption Seminar 
2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต”  
Thai Institute of Directors 

–  

ไม่มี บุตรของ 
นายประสงค์ ธาราไชย 

2557 - ปัจจุบัน 
 
 
2557 - 2561 
 
2556 - 2560 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2560 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 

– ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– รองกรรมการผูจ้ัดการ  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากัด 

– กรรมการบริษัท  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– กรรมการ 
บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

– กรรมการ 
บริษัท พงศ์ธรีธร จ ากัด 

– กรรมการ 
บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. 
 
 

– ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 
 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
– ให้บริการด้านงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

 
– ฝึกอบรม 
 
– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
 
– PROVISION OF PROJECT 

MANAGEMENT AND 
ENGINEERING CONSULTING 
SERVICES & PRODUCTS 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า li 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) 

• กรรมการ                 
(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 ต.ค. 2560) 
 

 

– หลักสูตร Anti-Corruption For Executive 
Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai 
Institute of Directors 
 

– หลักสูตร “การจัดท ารายงานความรับผิด 
ชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
 

– หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร “นกัลงทนุผู้คุณวฒุิ 2557”  
Thai Investors Academy 

– โครงการ Corporate Sustainability 
Advisory Program 2014 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) 

– หลักสูตร โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพ
ขั้นสูงทางนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการ จัด
โดย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน),ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) 

– หลักสูตร Leadership Succession 
Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดย
มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาองคก์รภาครัฐ 
(IRDP) 

2560 - ปัจจุบัน 
 
 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการ บริษทั สะพฒัน์ โปรเจค จ ากัด 
 
 

– กรรมาการ 
บริษัท พีพีเอส วนัเวิร์ค จ ากัด 

– ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

– ให้บริการด้านงานออกแบบ 
วิศวกรรม 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า lii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. 
 
- กรรมการ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเลน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
- กรรมการ บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากัด 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 
- ทูตวฒันธรรม สถานทตูเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วนัเวริ์ค จ ากัด 

 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
2561 - ปัจจุบัน 
 

 
- กรรมการ  
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร  
 
- ทูตวฒันธรรม 
- กรรมการ 
 
 

 
- บริษัท ENSEMBLE EQUITY 
PTE.LTD. 
- บริษัท สวอน แอนด ์แมคคลาเลน 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
- บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากัด 
- บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
- บริษัท พงศธ์ีรธร จ ากัด 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 
- สถานทูตเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
- บริษัท พีพเีอส วันเวิร์ค จ ากัด 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า liii 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2. นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ 
• กรรมการ                 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 ต.ค. 2560) 
 

58 – ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง 

– หลักสูตร Company Secretary Program 
Class 42/2554  

– หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารแนวทางการ
จัดท ารายงานการก ากับดแูลกจิการทีด่ีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน 2556 

– วิธีการประเมินระดับการพฒันาความย่ังยืนโดย
สถาบันไทยพัฒน ์(2014) 

– IOD Training Courses Anti – Corruption : 
The Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014 

– หลักสูตร โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพ
ขั้นสูงทางนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการ จัด
โดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) ,ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคม
การจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) 

1 ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2533 - ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

– กรรมการบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

– เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

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

– กรรมการ 
บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 

-  กรรมการ 
   บริษีท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรอืองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- เลขานุการบริษัทฯ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส อนิโนเวชัน่ จ ากดั 

 

 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

 
- เลขานุการบริษัทฯ  
 
- กรรมการ 

 
- บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท พีพเีอส อนิโนเวชัน่ จ ากัด 

        



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า liv 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

3. นายศกยง พัฒนเวคนิ 
• กรรมการ                 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 ต.ค. 2560) 
 

34 – ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

– ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั 

– ปริญญาโท สาขาการเงนิ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

– ปริญญาเอก สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

– Certified Measurement and 
Verification Professional (2016) 

– Certified Energy Manager (2017) 

30 ไม่มี 2553 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 

– กรรมการ บริษัท ไพศาล เอ็มไพร ์จ ากัด 

– กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 
– รับเหมางานกอ่สร้าง 
– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บริษัท ไพศาล เอม็ไพร์ จ ากัด 

 

 

2553 – ปัจจุบัน 
 

 

- กรรมการ  

 
- บริษัท ไพศาล เอ็มไพร์ จ ากัด 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า lv 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

4. นายวินัย พันนาด ี
• กรรมการ                 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 ต.ค. 2560) 

36 – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกร
ควบคุม  ประเภทภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้าก าลัง เลขทะเบียน สฟก. 4560 

2 ไม่มี 2547 - ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 

- ผู้จัดการโครงการ 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ  
  บริษัท สะพัฒน ์โปรเจค จ ากัด 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า lvi 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่งในบริษัท 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งล่าสุด 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

5. นายธีรชัย คล้ายสีทอง 
• กรรมการ                 

(ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที่ 18 ต.ค. 2560) 

32 – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุร ี

– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  วิศวกรรม
ควบคุมประเภทภาคีวิศวกร  สาขาเครือ่งกล  
เลขทะเบียน ภก. 34439 

2 ไม่มี 2552 - ปัจจุบัน 
 

2552 
 

2560 - ปัจจุบัน 

- ผู้จัดการโครงการ 
  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
- วิศวกรเครื่องกล 
  บริษัท  กมล อินดัสตรี  จ ากัด 
- กรรมการ  
  บริษัท สะพัฒน ์โปรเจค จ ากัด 
 

 

– ให้ค าปรึกษาและบริหารงานกอ่สร้าง 
 

– ผลิตรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์
การเกษตรทกุชนดิ 

– ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี

 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หน้า lvii 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการท างานที่ส าคัญ 

นางสาวภัชรธิดา จูระมงคล กรรมการผู้จัดการ 39 - ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาต ิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนญุาต 

(Certified Public Accountant – CPA) 

❖ ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน 
- ก่อตั้งและเป็นผู้บรหิาร “บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จ ากัด” 
- อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาการบัญชี และสอบบัญชี มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
- ที่ปรึกษาด้านบัญช ีภาษีอากร และการเงิน 
- ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ และวางระบบควบคุมภายใน 
- วิทยากรบรรยายพิเศษรับเชิญ ด้านบญัชี ภาษีอากร และ การตรวจสอบบญัชี 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA) 
 

❖ ตุลาคม 2547 – ตุลาคม 2548 
Pen Green Resources Co., ltd. 
ต าแหน่ง Accounting and Management Manager 
 

❖ เมษายน 2543 – พฤศจิกายน 2546 
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,ltd. 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชอีาวุโส 
- ตรวจสอบงบการเงินบริษัทข้ามชาติ 
- ตรวจสอบงบการเงินบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบรษิัทมหาชนจากัด 

 

 

 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  หน้า lviii 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-- ไม่มี -- 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จ  ำกดั (มหำชน) 

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ หน้า lix 

เอกสารแนบ 5 
อื่นๆ 

 

-- ไม่มี -- 

 



Tel.  +66 271 827 85 #9  Fax. +662 300 5545-6  
Email  info@pps.co.th  Website www.pps.co.th
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