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VISION & MISSION
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ
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มุ่งสู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคอาเซียน
ในธุรกิจท่ีปรึกษา และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
โดยยึดหลักการความโปร่งใส ได้มาตรฐาน
เพ่ือการดำาเนินธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

1 สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยผ่าน
 •  การทำางานที่เป็นระบบในทุกกระบวนการ
 •  การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  ในการทำาธุรกิจและเปิดโอกาส 
  ในการทำาธุรกิจใหม่หรือการทำาธุรกิจเดิมแต่เน้นนวัตกรรม
 •  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในและระบบ
  บริหารจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
2 พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
 •  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 •  การพัฒนาระบบภายใน
3 เพิ่มการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำากว่าปีละ 10% โดยมีสัดส่วนที่มา 
 ของรายได้หลากหลายกระจาย ตาม sector ต่างๆ เพื่อการเติบโต 
 อย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้
4 รักษาอัตราในการทำากำาไร โดยคำานึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและ 
 ประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ (Mission)
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	 ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี	2557	ท่ีผ่านมา	ยังคงชะลอตัว 
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองต่อเนื่องมาจากปี	2556	ซึ่งส่งผลให้ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะที่เติบโตได้เพียง 
ร้อยละ	2.2	บริษัทฯ	ได้มีการวางแผนและดำาเนินการตามมาตรการ
ต่างๆ	ที่ได้จัดเตรียมไว้	เพื่อรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองที่เกิดขึ้น	ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ	ยังสามารถรักษา
สัดส่วนในการทำากำาไรให้คงเดิมเมื่อเทียบกับในปี	2556	ได้สำาเร็จ
	 นอกจากบริษัทฯ	จะมุ่งดำาเนินธุรกิจด้วยความเช่ียวชาญเพ่ือรักษา
มาตรฐานและผลประกอบการท่ีดีแล้ว	ส่ิงสำาคัญท่ีบริษัทฯ	ได้ยึดถือ
ปฏิบัติมาโดยตลอดนับต้ังแต่ก่อต้ังบริษัทฯ	คือการดำาเนินธุรกิจด้วยความ
ซ่ือสัตย์	โปร่งใส	และมีจรรยาบรรณ	ทำาให้บริษัทฯ	ได้รับการไว้วางใจ 
จากลูกค้าอย่างต่อเน่ืองรวมท้ังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ	 
ท้ังในและต่างประเทศ	เห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ	ได้รับรางวัล	 
SET	Award	2014	ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเย่ียม	(Top	Corporate	 
Governance	Report	Award)	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รางวัล 
ผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการระดับดีมาก	(Corporate	Governance	Scoring 
Very	Good)	หรือ	4	ดาว	และผลประเมินการกำากับดูแลกิจการดีเด่น	 
(Top	Quartile	Company)	สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
เอ็ม	เอ	ไอ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	รางวัล	Most	
Innovative	Award	จาก	TESCO	Lotus	รางวัลท่ี	3	(ระดับอาชีพ)	ในการ
ประกวดแนวคิดการออกแบบภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง	 
สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่	สถานีพิษณุโลก	“Identity	Creates	Value”	 
จากสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	และรางวัล	ASEAN	
Outstanding	Engineering	Achievement	Award	จาก	ASEAN	Federation	
of	Engineering	Organizations	(AFEO)	เป็นต้น	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยัง 
ไม่หยุดน่ิงท่ีจะยกระดับความโปร่งใสขององค์กรข้ึนไปอีกข้ัน	โดยได้เตรียม

สิ่งสำ�คัญที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติม�โดยตลอด 
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท คือ ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย
คว�มซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจรรย�บรรณ

“
”

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

นายประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการ

MESSAGE FROM CHAIRMAN
การเพ่ือย่ืนขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต	จาก	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	 
Against	Corruption	(CAC)	โดยมีเป้าหมายท่ีจะผ่านการรับรองภายในปี	2558
	 จากความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
มาโดยตลอด	ทำาให้ในปีนี้	บริษัทฯ	ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น	1	ใน	5	จากบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ทั่วประเทศ	ให้เข้าร่วม 
ในโครงการ	Corporate	Sustainability	Advisory	Program	2014	เพื่อ
บริษัทฯ	จะได้นำาความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรในการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	พร้อมทั้งเป็น
ตัวอย่างให้กับบริษัทอื่นต่อไป	และเพื่อให้การดำาเนินงานด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน	
ในปีนี้	บริษัทฯ	จึงได้จัดทำาแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 
“สร้างคน	สร้างผลงาน	สร้างสรรค์นวัตกรรม”	รวมทั้งจัดทำารายงาน
แห่งความย่ังยืน	(Sustainability	Report)	แยกเล่มจากรายงานประจำาปี	 
ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทฯ	ทั้งในกระบวนการทำางานของบริษัทฯ	และการ
ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมภายนอกองค์กรในด้าน
ต่างๆ	ทั้งนี้	เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้เติบโต
ควบคู่กันไปอย่างสมดุล	รวมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร	อันจะนำาไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน
	 ในนามคณะกรรมการบริษัท	ขอขอบคุณ	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	ผู้บริหาร	
พนักงาน	สื่อมวลชน	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	ที่มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้บริษัทฯ	ประสบความสำาเร็จด้วยดีมาโดยตลอด	บริษัทฯ	 
ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง	และจะยึดมั่นใน
การกำากับดูแลให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

	 ในช่วงครึ่งปีเเรกของปี	2557	มีความผันผวนทางเศรษฐกิจเเละ
การเมืองอย่างใหญ่หลวงต่อเนื่องมาจากปี	2556	สภาวะการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตกอยู่ในสภาวะชะงักงันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ทางการเมือง	ส่งผลให้การลงทุนในภาคเอกชนมีการ
ชะลอตัวอย่างชัดเจน	อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งหลังของปี	2557	หลังจาก
ประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมืองเเละเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นฟ ู
เเละปรองดอง	บริษัทฯ	พบว่าสภาวะตลาดเกิดสภาวะที่เปลี่ยนเเปลง
ไป	โดยเฉพาะในภาคครัวเรือนซึ่งสะท้อนโดยการใช้จ่ายของประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ	เห็นได้จากการชะลอตัวของการค้าปลีกเเละ
การชะลอตัวของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดกลางเเละขนาดเล็ก	
ประกอบกับสภาวะการรอท่าทีในเชิงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ทบทวนความเหมาะสมของโครงการทั้งหมดอย่างโปร่งใสเพื่อความ
ยั่งยืน	รวมไปถึงการปรับนโยบายในการลงทุนภาครัฐ	ทำาให้สภาวะการ
ลงทุนในการก่อสร้างโครงการจึงยังไม่ขยายตัวตามที่ทุกฝ่ายคาดหวัง	
ทั้งนี้	เนื่องจากฝ่ายบริหารได้มองเห็นถึงสภาวะตลาดที่หดตัวลงตั้งเเต่
ปลายปี	2556	บริษัทฯ	จึงได้มีมาตรการในการตัดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น	
อีกทั้งไม่ขยายงานมากจนเกินสภาวะตลาดที่อยู่ในสภาวะถดถอย	ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปี	2557	จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ	 
ยังคงรักษาสัดส่วนการทำากำาไรไว้ได้ในสัดส่วนเดิมเมื่อเทียบกับสัดส่วน 
ในการทำากำาไรในปี	2556

นายธัช ธงภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทตระหนักดีว่� ก�รละเลยหรือมองข้�มคว�ม
ถูกต้องไป โดยคิดแต่ผลประโยชน์นั้น ไม่ใช่หนท�ง
ที่จะทำ�ให้มีคว�มเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนได้

“
”

ส า ร จ า ก ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร

MESSAGE FROM 
MANAGING DIRECTOR

	 ในปี	2558	มีเเนวโน้มที่ดีในเเง่ของการลงทุนของภาครัฐซึ่งจะส่ง 
ผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	บริษัทฯ	ยังคงท่ีจะเดินหน้าในการขยาย
ธุรกิจต่อไปโดยยึดมั่นในการที่จะส่งเสริมเเละดำาเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสเเละคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเเละผู้เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการ
ทำางานของบริษัทฯ	ซึ่งธุรกิจสื่อสารมวลชนของบริษัทฯ	ทั้งด้านสื่อ	
online	สื่อวิทยุ	เเละสื่อโทรทัศน์	มีเเนวทางที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริม 
วิชาชีพเเละสนับสนุนให้การดำาเนินวิชาชีพเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ภายใต้ภาพลักษณ์	“วิศวกรที่ดี”	ทั้งนี้	เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของ
องค์รวมวิชาชีพเเละต่อเนื่องไปในสังคมระดับประเทศ
	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการละเลยหรือมองข้ามความถูกต้องโดยคิด
เเต่เพียงผลประโยชน์นั้น	ไม่ใช่หนทางที่จะทำาให้บริษัทฯ	มีความเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนได้	ในส่วนของบริษัทฯ	เองนั้น	การได้ร่วมประกาศ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นถือเป็นเจตนารมณ์อันเเรงกล้าที่จะยึด
มั่นในการทำาธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล	ในปี	2558	บริษัทฯ	ตั้งเป้าหมาย
ที่จะได้การรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตเเละตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานการเข้าร่วม
โครงการโดยการประเมินทบทวนทุกๆ	3	ปีตามเกณฑ์มาตรฐาน
	 โดยสรุปเเล้ว	บริษัทฯ	ยังคงเช่ือม่ันว่า	เเนวทางท่ีบริษัทฯ	จะดำาเนินการ
ในปี	2558	เป็นเเนวทางท่ีจะทำาให้บริษัทฯ	มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ย่ังยืนไปพร้อมกับสังคมท้ังในระดับวิชาชีพเเละในระดับประเทศ	อีกท้ัง 
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด	AEC	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ส า ร จ า ก ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร
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 เ พ ร า ะ เ ร า เ ชื่ อ ว่ า . . . 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำ�กัด (PPSD)
  ทุนจดทะเบียน	3,000,000	บาท
  ดำ�เนินธุรกิจ	ให้บริการด้านงาน
ออกแบบวิศวกรรม

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น  
คอนซัลแทนท์ จำ�กัด (PIC)
 ทุนจดทะเบียน 1,000,000	บาท
 ดำ�เนินธุรกิจ	ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดทำาส่ือโฆษณา

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคล�เรน 
(ประเทศไทย) จำ�กัด (SWAN)
 ทุนจดทะเบียน	7,000,000	บาท
 ดำ�เนินธุรกิจ	ให้บริการด้านงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

บริษัท บิลค์ เอเชีย จำ�กัด (BUILK)
 ทุนจดทะเบียน	5,000,000	บาท
 ดำ�เนินธุรกิจ	ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ 
การซื้อขายวัสดุก่อสร้าง	Online

กิจก�รร่วมค้� พีพีคิว (PPQ)
 ทุนกิจก�รร่วมค้�	3,300,000	บาท
 ดำ�เนินธุรกิจ	ให้บริการด้านการ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำาการ
ศาลฎีกา

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน)
  ทุนจดทะเบียน 100,000,000	บาท
 ดำ�เนินธุรกิจ ให้บริการด้านการบริหารโครงการและ
ควบคุมงานก่อสร้าง

99.99% 90% 35% 10% 80%

 รายได้จากการบริการ
 อาคารสำานักงาน/อาคารชุด 87.96  ล้านบาท  
 ห้างสรรพสินค้า/โรงแรม 131.75 ล้านบาท   
 สาธารณูปโภค 32.26  ล้านบาท  
 อื่นๆ  11.68  ล้านบาท  

 ธุรกิจอื่น   3.16  ล้านบาท  

โครงสร้างรายได้ปี 2557

ABOUT US
เ กี่ ย ว กั บ เ ร า

วิศวกรที่ดี มี อ ยู่ จ ริ ง

266.81
ล้านบาท

49.38%

32.97%

12.10%

4.36%
1.19%
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1 รางวัล SET Award 2014 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล 
ดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Award) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2 รางวัลผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการระดับดีมาก  
(Corporate Governance Scoring Very Good) และผลประเมิน
การกำากับดูแลกิจการดีเด่น (Top Quartile Company) สำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

AWARDS & HONORS
ร า ง วั ล แ ห่ ง ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ

3 รางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement 
Award ในการประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน 10 ประเทศ  
ครั้งที่ 31 (The 31st Conference of ASEAN Federation of 
Engineering Organizations) จัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย

4 รางวัลที่ 3 (ระดับอาชีพ) การประกวดแนวคิดการออกแบบ
ภายใน สถานีรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่  
ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ “Identity Creates Value” สำาหรับ
สถานีพิษณุโลก จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม จัดโดยสำานักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร

5 รางวัล Most Innovative Award จาก TESCO Lotus

6 เป็น 1 ใน 5 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ทั่วประเทศ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมในโครงการ  
Corporate Sustainability Advisory Program 2014

ร า ง วั ล แ ห่ ง ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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OUR 
SUSTAINABILITY
APPROACH

Stakeholder Level 1

Stakeholder Level 3

Stakeholder Level 2

Safety

Law

Customer 
Expectation

Environment

RR

Time

Quality

Cost

Health

Code of
Practice

	 เมื่อพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ	PPS	 
ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ถูกมองว่าเป็นวงการธุรกิจสีเทานั้น	
พบว่ามีประเด็นท้าทายที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่	2	ประเด็นหลักๆ	คือ	เรื่องคุณภาพ
ความปลอดภัยและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน	ซึ่ง	PPS	 
มีนโยบายในการตอบสนองต่อประเด็นท้าทายดังกล่าว	โดยการ
ปฏิเสธการใช้วิธีตัดราคาเพื่อให้ได้งานซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อคุณภาพและความปลอดภัย	แต่เลือกที่จะดำาเนินธุรกิจกับกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีความใส่ใจในคุณภาพและเน้นท่ีความคุ้มค่าของราคา	 
รวมถึงเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งสร้างความแตกต่าง
ทางธุรกิจ	ตลอดจนกำากับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการโครงการที่ได้กำาหนดไว้	
เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ	(Q)	แล้วเสร็จตามเวลาที่กำาหนด	(T)	 

และอยู่ภายในงบประมาณ	(C)	ภายใต้การบริหารทรัพยากร	(R)	
และการบริหารความเสี่ยง	(R)	อย่างเหมาะสม	โดยจะต้องคำานึง
ถึงความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน	(SHE)	ควบคู่ไปกับ	กฎหมาย	(L)	จรรยาบรรณวิชาชีพ	
(CP)	และความต้องการของลูกค้า	(CE)
 
	 แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	PPS	นั้น	ครอบคลุม
ตั้งแต่การปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ	ไปจนถึงการดำาเนินกิจกรรม
ภายนอกเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ	ทั้งหมดนี้	เพื่อ
ถ่ายทอดการเป็นต้นแบบของ	“วิศวกรที่ดี”	ไปสู่กลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกระดับ	โดยเริ่มจากพนักงานภายในองค์กร	ไปจนถึง 
ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ	ตลอดจนชุมชนโดยรอบ
จากการสร้างโอกาสให้ชุมชน	เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ	 
รวมทั้งเผยเแพร่ความรู้	โดยการใช้ช่องทางและสื่อต่างๆ	เพื่อ
ขยายผลออกไปสู่ระดับสังคมภายนอก
 
	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	จึงสรุปได้ว่าการดำาเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติของ	PPS	ในการบริหารงานเป็นการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำาเนินธุรกิจหลัก
ขององค์กร	(CSR	in	Process)	ดังนั้น	การที่ผู้บริหารและพนักงาน
ของ	PPS	ทำางานตามขั้นตอนปกติในทุกๆ	วันจึงถือเป็นการ 
ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสังคมไปโดยปริยาย	 
จะเห็นได้ว่าการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ	
PPS	ทำาได้ง่ายและใช้เงินลงทุนน้อย	แต่สามารถสร้าง	
ผลกระทบเชิงบวกได้อย่างมหาศาล	รวมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	อันจะนำาไปสู่ 
ความยั่งยืนร่วมกันในอนาคตอีกด้วย
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CORPORATE GOVERNANCE 
AND ETHICS

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance 
and Social Responsibility Committee) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 
ทั้งสิ้นจำานวน 5 ท่าน โดยกำาหนดให้มีกรรมการที่มาจากคณะผู้บริหาร 1 ท่าน และ
อีกอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำาหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาด้าน 
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำากับดูแลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การประเมินการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับนิตยสารการเงินธนาคาร
	 PPS	ได้รับรางวัล	SET	Award	2014	ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเย่ียม	 
(Top	Corporate	Governance	Report	Awards)	ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน 
ที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 PPS	ได้คะแนนผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการ	86	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	100	
คะแนน	จัดอยู่ในระดับดีมาก	(Corporate	Governance	Scoring	Very	Good)	และยังเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ที่ได้ผลประเมินการกำากับดูแล
กิจการดีเด่น	(Top	Quartile	Company)	อีกด้วย

การดำาเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
PPS	ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น	จึงได้จัดทำา	“นโยบาย 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น”	เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น 
ประกาศบนเว็บไซต์บริษัทฯ	www.pps.co.th 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจ
และพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน	โดยมุ่งเน้น
สร้างจิตสำานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้	และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นใน
การต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	PPS	จึง
ได้ร่วมลงนามคำาประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	เมื่อ
วันที่	22	พฤษภาคม	2557	และในขณะนี้	PPS	
อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อยื่นขอรับรองเข้าเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต	โดยมีเป้าหมายที่จะผ่าน
การรับรองภายในปี	2558

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
PPS	ได้จัดทำาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสตามแนวทาง	Whistleblower	Policy	
ซึ่งเป็นนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริต	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	
ข้อบังคับ	จรรยาบรรณ	และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น	โดยสามารถร้องเรียนไปที่ผู้บริหาร
ผ่านทาง	จดหมาย	เว็บไซต์	โทรศัพท์	โทรสาร	
และอีเมล์ภายในของบริษัทฯ	หรือรายงานตรง
ต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระผ่านทาง	whistleblow@pps.co.th	
ซึ่ง	PPS	ได้มีการให้ข้อมูลในการติดต่อไว้อย่าง
ชัดเจน	ทั้งในเว็บไซต์และในรายงานประจำาปี
ของบริษัทฯ	เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม
กระบวนการที่กำาหนดไว้	โดยในปี	2557	 
พบว่า	PPS	ไม่มีข้อร้องเรียนตาม	 
Whistleblower	System	แต่อย่างใด

PPS ดำาเนินธุรกิจภายใต้ “นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองค์กรและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับการกำากับดูแลกิจการไปสู่ระดับสากล  
จึงได้กำาหนดให้มีการจัดทำา “ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ” เผยแพร ่
บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.pps.co.th เพื่อสร้างจิตสำานึกและส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และได้กำาหนดให้มีการติดตามและประเมินผล 
เป็นประจำาทุกปี พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

โครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

สำานักกำากับ
การปฎิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สำานัก
ตรวจสอบภายใน 

กรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ
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การประเมินคุณภาพการจัดการประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี
โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ได้รับคะแนน 
88 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
จัดอยู่ในระดับ 

ดีมาก
เท่ากับคะแนนโดยเฉลี่ย
ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด  
ซึ่งเท่ากับ 88.73

ได้รับคะแนน 
92 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
จัดอยู่ในระดับ 

ดีเยี่ยม
สูงกว่าคะแนนโดยเฉลี่ย
ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด  
ซึ่งเท่ากับ 88.50

2556 2557
88 92

แ น ว ท า ง สู่ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น
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คิดโครงการ เริ่มโครงการ ออกแบบ ก่อสร้าง ส่งมอบ

พนักง�น ลูกค้� 

ระดับ •  Stakeholder Level 1 (ดำ�เนินโครงก�รร่วมกัน)

ความคาดหวังของ  •  คุณภ�พง�นที่ดี

ผู้มีส่วนได้เสีย • ร�ค�ที่เหม�ะสม

 • ส่งมอบง�นตรงเวล�

 • คว�มปลอดภัยของสิ่งก่อสร้�ง

 • คว�มโปร่งใส

 • ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและจรรย�บรรณ  

  วิช�ชีพ

ความท้าทายของ PPS •  ก�รดำ�เนินง�นอย่�งมืออ�ชีพด้วยม�ตรฐ�น 

  ระดับส�กล

 •  ก�รบริก�รที่มุ่งเน้นให้เกิดคว�มพึงพอใจ 

  สูงสุดกับลูกค้�

 •  ก�รสื่อส�รและดำ�เนินก�รด้�นก�รต่อต้�น  

  คอร์รัปชั่น

คู่ค้� ผู้ออกแบบ/ 
ผู้รับเหม�ก่อสร้�ง

ระดับ •  Stakeholder Level 1 (ดำ�เนินโครงก�รร่วมกัน)

ความคาดหวังของ  •  คว�มร่วมมือกันในระยะย�ว

ผู้มีส่วนได้เสีย • คว�มเป็นธรรมและโปร่งใส

ความท้าทายของ PPS •  ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับคู่ค้�

 •  ก�รพัฒน�ศักยภ�พให้ทัดเทียม

 •  ก�รสื่อส�รและดำ�เนินก�รด้�นก�รต่อต้�น  

  คอร์รัปชั่น

ระดับ •  Stakeholder Level 1 (ดำ�เนินโครงก�รร่วมกัน)

ความคาดหวังของ  •  ก�รให้คำ�แนะนำ�อย่�งผู้เชี่ยวช�ญ

ผู้มีส่วนได้เสีย •  ก�รประส�นง�นที่ดี

 •  คว�มเป็นธรรมและโปร่งใส

 •  คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ความท้าทายของ PPS •  ก�รดำ�เนินง�นอย่�งมืออ�ชีพด้วยม�ตรฐ�น 

  ระดับส�กล

 •  ก�รสื่อส�รและดำ�เนินก�รด้�นก�รต่อต้�น  

  คอร์รัปชั่น

แ น ว ท า ง สู่ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น

เมื่อพิจารณาการดำาเนินงานของ PPS ในภาพรวมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำาให้มองเห็นประเด็นมุ่งเน้น 
(Material Aspects) ระหว่าง PPS กับผู้มีส่วนได้เสียมากมายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสามารถจำาแนก
ได้ตามระดับความสัมพันธ์และบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย

PPS ตระหนักดีว่าความยั่งยืนของการดำาเนินธุรกิจนั้นไม่สามารถมองเพียงในระดับกระบวนการ
ดำาเนินงานและการส่งมอบบริการของ PPS เองเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาไปถึงการดำาเนินงานที่
เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้วยว่ามีการบริหารจัดการและการดำาเนินงานอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างไร สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียของ PPS มองเห็นและคิดว่ามี
ความสำาคัญด้วยหรือไม่ นับตั้งแต่ขั้นตอนการคิดโครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
ขั้นตอนการตัดสินใจเริ่มโครงการและวางแผนในการบริหารโครงการ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอน
การก่อสร้าง ไปจนถึงขั้นตอนการบำารุงรักษาในช่วงรับประกันผลงานภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และส่งมอบงานให้ลูกค้า

ระดับ •  Stakeholder Level 1 (ภ�ยในองค์กร)

ความคาดหวังของ  •  ค่�ตอบแทนและสวัสดิก�ร

ผู้มีส่วนได้เสีย •  ก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม

 •  คว�มมั่นคงในก�รทำ�ง�น

 •  คว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ

 •  ก�รเรียนรู้และพัฒน�ตนเอง

 •  คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

 •  ก�รมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็น

ความท้าทายของ PPS •  ก�รบริห�รจัดก�รผลตอบแทนและสวัสดิก�ร 

  ให้เป็นที่พึงพอใจของพนักง�น

 •  ก�รจัดทำ� Career Path

 •  ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถและทักษะของพนักง�น  

  ให้สอดคล้องกับก�รเติบโตขององค์กร

 •  ก�รสร้�งจิตสำ�นึกของก�รเป็น “วิศวกรที่ดี”
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ระดับ •  Stakeholder Level 2

  (เปิดโอก�สให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในโครงก�ร)

ความคาดหวังของ  •  ก�รจัดก�รด�้นคว�มปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม

ผู้มีส่วนได้เสีย •  ก�รจัดก�รข้อร้องเรียนอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 •  ก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ชุมชน

 •  ก�รได้รับก�รสนับสนุนช่วยเหลือในด้�นต่�งๆ

ความท้าทายของ PPS •  ก�รดำ�เนินง�นอย่�งมืออ�ชีพด้วยม�ตรฐ�น 

  ระดับส�กล

 •  ก�รสื่อส�รและก�รเปิดเผยข้อมูลแก่ชุมชน

 •  ก�รจัดก�รข้อร้องเรียน

 •  ก�รจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่คว�มรู้และ

  ช่วยเหลือชุมชนเพื่อลดผลกระทบจ�กก�ร  

  ดำ�เนินโครงก�รในด้�นต่�งๆ

ชุมชน สังคม

ระดับ •  Stakeholder Level 3

  (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงก�รโดยตรง 

  แต่มีอิทธิพลสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ)

ความคาดหวังของ  •  ก�รจัดก�รด้�นพลังง�นและสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย •  ก�รได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และส�ม�รถ 

  นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 •  ก�รได้รับก�รสนับสนุนช่วยเหลือในด้�นต่�งๆ

ความท้าทายของ PPS •  ก�รดำ�เนินง�นอย่�งมืออ�ชีพด้วยม�ตรฐ�น 

  ระดับส�กล

 • ก�รจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่คว�มรู้คืนสู่สังคม

 • ก�รจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมใน

  ด้�นต่�งๆ

สื่อมวลชนผู้ถือหุ้น

ระดับ •  Stakeholder Level 3

  (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงก�รโดยตรง 

  แต่มีอิทธิพลสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ)

ความคาดหวังของ  •  ก�รได้รับข้อมูลที่มีคว�มถูกต้อง รวดเร็ว   

ผู้มีส่วนได้เสีย  แม่นยำ� และครบถ้วน

ความท้าทายของ PPS •  ก�รสร้�งช่องท�งก�รนำ�เสนอข้อมูลข่�วส�ร 

  ของบริษัทฯ ที่เข้�ถึงได้ง่�ยและมีคว�ม

  น่�เชื่อถือ

ระดับ •  Stakeholder Level 3

  (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงก�รโดยตรง 

  แต่มีอิทธิพลสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ)

ความคาดหวังของ  •  ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน

ผู้มีส่วนได้เสีย • ก�รเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงและโปร่งใส

 • คว�มมั่นคงท�งธุรกิจ

ความท้าทายของ PPS •  ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

 •  ก�รจัดทำ�แผนธุรกิจเพื่อคว�มยั่งยืน

พนักง�น 

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ก�รจัดสัมมน�พนักง�นประจำ�ปี

• ก�รพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะระหว่�งผู้บริห�รและ

พนักง�น
• ก�รจัดทำ�แบบสำ�รวจ 
คว�มพึงพอใจพนักง�น

• กล่องรับคว�มคิดเห็นและข้อร้องเรียน
• Whistleblower System

ลูกค้� 

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ก�รจัดประชุมร่วมกัน

• ก�รเยี่ยมเยียน

• ก�รจัดทำ�แบบสำ�รวจ 

คว�มพึงพอใจลูกค้�

• Whistleblower System

ผู้รับเหม�ก่อสร้�ง

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ก�รจัดประชุมร่วมกัน

• Whistleblower System

คู่ค้� 

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ก�รจัดประชุมร่วมกัน

• ก�รเยี่ยมเยียน

• ก�รพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะระหว่�งคู่ค้�

• Whistleblower System

ชุมชน

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ก�รเยี่ยมเยียน

• ก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ 

เพื่อรับฟังคว�มเห็น

• ก�รจัดทำ�แบบสำ�รวจเพื่อ

รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

สังคม

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ 

เพื่อรับฟังคว�มเห็น

• Whistleblower System

สื่อมวลชน

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ก�รเปิดแถลงข่�ว

• Whistleblower System

ผู้ถือหุ้น

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ก�รประชุมส�มัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

• ก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ 

เพื่อรับฟังคว�มเห็น

• Whistleblower System

แ น ว ท า ง สู่ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น

 เพื่อให้การจัดลำาดับความสำาคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นระหว่าง PPS กับผู้มีส่วนได้เสีย
มีประสิทธิผลมากขึ้น PPS จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
การจัดประชุมร่วมกัน การจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความเห็น การจัดทำาแบบสำารวจ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบ
ว่า PPS และผู้มีส่วนได้เสียต่างมีมุมมอง การรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไร 
รวมถึงมีลำาดับความสำาคัญและความจำาเป็นเร่งด่วนตรงกันหรือไม่ เพื่อบริหารความคาดหวังและการดำาเนิน
การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมต่อไป

แ น ว ท า ง สู่ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ย่ั ง ยื นแ น ว ท า ง สู่ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น



16 17 SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP  SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

SUSTAINABILITY ISSUES
ป ร ะ เ ด็ น ด้ า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

• ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน
• ก�รเปิดเผยข้อมูล
• ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
• ก�รจัดก�รด้�นพลังง�นและสิ่งแวดล้อม

น้อย สำ�คัญต่อ PPS

สำ�
ค

ัญ
ต

่อ
 ผ

ู้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

ม�ก

ม�ก

• ก�รบริห�รห่วงโซ่คุณค่�
• สิทธิมนุษยชน

• ก�รดำ�เนินง�นด้วยม�ตรฐ�นระดับส�กล
• ก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย
• ก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น
• ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ชุมชน

• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
• ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
• ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและจรรย�บรรณ 
 วิช�ชีพ

Sustainable
Development

SD

ธุรกิจของเรา
Our Home

ชุมชนของเรา
Our Community

โลกของเรา
Our Environment

แ น ว ท า ง สู่ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น

 PPS ได้ทำาการจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นที่ต้องนำาเสนอในรายงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความ
เสียหายจากความเสี่ยงและเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ โดยพิจารณาจากประเด็นที่เชื่อมโยงกับ 
การบรรลุเป้าหมายในเชิงนโยบายของบริษัทฯ และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้

	 เพ่ือให้สามารถตอบสนองและจัดการกับ
ประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ	PPS	จึงได้กำาหนดกลยุทธ์ด้าน
การพัฒนาอย่างย่ังยืนให้ครอบคลุมประเด็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญทุกประเด็น	ประกอบ 
ไปด้วย	3	สร้าง	คือ	“สร้างคน”	ให้เป็นท้ังคนเก่ง 
และคนดี	“สร้างผลงาน”	ให้มีความปลอดภัยและ
คุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกค้า	และ	
“สร้างสรรค์นวัตกรรม”	เพ่ือสร้างความแตกต่าง
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจก่อสร้าง

 ก�ร “สร้�งคน”	เป็นส่ิงสำาคัญอันดับแรกท่ี	PPS	ให้ความ
สำาคัญ	เพราะคนดีท่ีมีความรู้ความสามารถ	จะเป็นกำาลังสำาคัญ 
ท่ีจะนำาพาให้ธุรกิจของ	PPS	เติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน
 ก�ร “สร้�งผลง�น”	ท่ีมีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของลูกค้าก็ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญในการดำาเนิน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน	เน่ืองจากการสร้างผลงานท่ีดีน้ัน	จะช่วย
ให้	PPS	ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าท้ังจากลูกค้าเดิมและลูกค้า
ใหม่อย่างต่อเน่ือง
 ก�ร “สร้�งสรรค์นวัตกรรม”	เป็นการสร้างความแตกต่าง 
อย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน	โดย	PPS	ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ	ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	เพ่ือเป็นการ 
ลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพของผลงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	จะพบว่ามีองค์ความรู้ของ	PPS	แทรก 
อยู่ในทุกกระบวนการ	ซ่ึง	PPS	ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์
ท่ีส่ังสมมาเป็นเวลานาน	รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ	ท่ี	PPS	ได้พัฒนา
ข้ึนมาควบรวมเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่กลับไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
ของ	PPS	ในทุกระดับ	ต้ังแต่ระดับภายในองค์กร	ระดับโครงการ	 
ไปจนถึงระดับชุมชนและสังคม	เพ่ือท้ายท่ีสุดแล้ว	ผู้ท่ีได้เคยร่วมงาน
กับ	PPS	ตลอดจนชุมชนและสังคมท่ี	PPS	พยายามสร้างให้เติบโต
เคียงคู่กันไปน้ัน	จะกลับมามีส่วนช่วยสนับสนุนและพัฒนา	PPS	 
ให้เกิดความย่ังยืนอย่างแท้จริงในอนาคต
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 PPS ตระหนักดีว่า การพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาไว้ซึ่งแบบอย่าง
ของการเป็น “วิศวกรที่ดี” ต่อเยาวชนและสังคมนั้น PPS จำาเป็นจะต้องสร้างคนเก่งคู่คนดี 
พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำานึกเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีในการทำางานและความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อให้คนของ PPS ทุกคน สามารถเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ 
และจรรยาบรรณที่ดีไปสู่สังคมโดยรอบ ควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐานและสร้างความ
แตกต่างในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้ ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของ
ลูกค้า และเกิดความปลอดภัยทั้งในระหว่างการดำาเนินงานและภายหลังการส่งมอบงานให้
ลูกค้า

ธุรกิจของเรา

OUR HOME

  วิ ศ ว ก ร ที่ ดี … จ ะ พั ฒ น � ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ติ บ โ ต อ ย่ � ง ยั่ ง ยื น ไ ด้ อ ย่ � ง ไ ร      
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People

QualitySafety

วิ ศ ว ก ร ไ ม่ ต้ อ ง ทำ า ก า ร ต ล า ด  
เ พ ร า ะ ผ ล ง า น ข อ ง เ ข า เ ป็ น

การตลาดที่ดีอยู่แล้ว
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สร้�งคนเก่ง
ทุนก�รศึกษ� PPS Future Leader 
	 PPS	เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	จึงจัดให้มี
การมอบทุนการศึกษา	PPS	Future	Leader	ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน
และส่งเสริมพนักงานให้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพื่อขึ้นมาเป็น 
ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กร	โดยพนักงาน
ที่ผ่านการคัดเลือก	จะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท	และหลังจากที่
สำาเร็จการศึกษา	จะต้องปฏิบัติงานกับ	PPS	เป็นระยะเวลา	2	เท่าของเวลาเรียน	
ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการพัฒนาคนและองค์กรไป
พร้อมๆ	กัน	เพราะนอกจากผู้ที่ได้รับทุน	PPS	Future	Leader	จะได้รับความรู้
และเลื่อนระดับตามสายงานของตนแล้ว	PPS	ยังได้บุคลากรที่มีศักยภาพเพิ่ม
เข้ามาในองค์กรอีกด้วย	เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานลูกค้า
และรับงานโครงการเพิ่มในอนาคต		

เงินร�งวัลจูงใจในก�รสอบเลื่อนระดับใบประกอบวิช�ชีพ 
	 ด้วยองค์กรมีแผนการขยายธุรกิจไปสู่การรับงานภาครัฐในอนาคตอันใกล้	
ซึ่งมีความจำาเป็นต้องใช้วิศวกรระดับสามัญและระดับวุฒิที่มีความรู้	ความ
สามารถตรงตามสายงานเป็นส่วนใหญ่ในการยื่นข้อเสนองาน	PPS	จึงได้อนุมัติ
งบประมาณจำานวนหนึ่งขึ้น	เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใน
องค์กร	โดยเสนอให้เป็นเงินรางวัลจูงใจ	สำาหรับวิศวกรและสถาปนิกระดับภาคี
ที่สอบเลื่อนระดับได้เป็นระดับสามัญ	และวิศวกรและสถาปนิกระดับสามัญที่
สอบเลื่อนระดับได้เป็นระดับวุฒิ	ทั้งนี้	เพื่อกระตุ้นให้คนภายในองค์กรเกิดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	ยิ่งไปกว่านั้น	วิศวกรที่ถือครอง
ใบประกอบวิชาชีพระดับสูงในการดำาเนินงาน	จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย	

ก�รจัดอบรมเพื่อพัฒน�พนักง�น
	 การจัดอบรมของ	PPS	นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ทุกระดับชั้นและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการรับงานเพิ่ม	รวมถึงช่วยจุดประกาย
ความคิดในการพัฒนาและดำาเนินธุรกิจใหม่ๆ	โดย	PPS	ได้กำาหนดแผนและ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพและลักษณะของตำาแหน่งงานมาก
ถึง	27	หลักสูตร	ทั้งการจัดอบรมภายในสำานักงาน	(In-House	Training)	และ
การจัดอบรมทางไกล	(E-Leaning)	ผ่านระบบ	Google	Plus	โดยได้กำาหนดชั่วโมง
การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานแต่ละระดับ	แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม	
สำาหรับพนักงานใหม่	ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย	24	ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
สำาหรับพนักงานเก่า	ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย	12	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	
เพื่อ	“สร้างคนเก่ง”	ของ	PPS	ให้สามารถนำาเอาความรู้ไปประกอบอาชีพและ
ช่วยเหลือสังคม	โดยแต่ละหลักสูตรเน้นให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำาเนิน

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า

ธุรกิจและเหมาะสมกับพนักงานตามสายงานต่างๆ	
ซึ่งแผนการฝึกอบรมพนักงานประจำาปี	2557	นั้นตั้ง
เป้าหมายไว้ที่	172	ชั่วโมงต่อปี	โดยผลการฝึกอบรม
ในปีนี้	เป็นไปตามเป้าหมายที่	PPS	วางแผนไว้	คือ	
มากกว่า	70%	หรือคิดเป็น	124	ชั่วโมงต่อปี	

สร้�งทัศนคติที่ดี
ร�งวัลคุณค่�…คู่ควรแก่คว�มไว้ว�งใจ  
	 PPS	จัดให้มี	“รางวัลคุณค่า...คู่ควรแก่ความ
ไว้วางใจ”	ขึ้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำางาน	
สร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการทำาความดีของ
พนักงานภายในองค์กร	ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิด
จิตสำานึกในการทำาความดี	เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่พนักงานท่านอื่นๆ	ที่ได้พบเห็น	อีกทั้งยังช่วย
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับ
พนักงานอีกด้วย	โดยขั้นตอนการคัดเลือกพนักงาน
คุณค่านั้น	มาจากการเสนอชื่อพนักงานที่มีความ

โดดเด่นในด้านการทำาความดีให้ฝ่ายบุคคลและ
พัฒนาองค์กร	และให้พนักงาน	PPS	ทุกคน
ลงคะแนนเพื่อคัดเลือกหาพนักงานคุณค่าประจำา
เดือนนั้นๆ	ซึ่งพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานคุณค่าจะได้รับเงินรางวัลและโล่ประกาศ
เกียรติคุณ

กิจกรรม Monthly Assembly 
	 เป็นกิจกรรมสังสรรค์เล็กๆ	ประจำาเดือนระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานของ	PPS	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างเพื่อนพนักงานต่าง
แผนกและผู้บริหาร	รวมถึงช่วยลดความเครียด 
ในการทำางาน	โดยระหว่างกิจกรรมจะมีการ
แจ้งข้อมูลใหม่ๆ	การเป่าเค้กอวยพรวันเกิดให้
กับพนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ	รวมถึงการจับ
ฉลากของขวัญเล็กๆ	น้อยๆ	ระหว่างผู้บริหารและ	
พนักงานอีกด้วย

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า
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กิจกรรมกีฬ�สี “PPS Sport Day”
	 เป็นกิจกรรมที่	PPS	จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี	โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างพนักงานท่ี	Site	และพนักงานท่ี	Head Office	สร้างระบบการเรียนรู้ 
ให้ทำางานเป็น	TeamWork	ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำาปี	นอกจากนี้	
ยังช่วยลดความเครียดจากการทำางานและสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะ	 
ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าช่วยเสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง	

ง�นเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
	 เป็นกิจกรรมที่	PPS	จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเช่นเดียวกับกิจกรรมกีฬาสี	 
“PPS	Sport	Day”	โดยมุ่งหวังให้เป็นรางวัลตอบแทนต่อความทุ่มเทในการ
ทำางานของพนักงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา	นอกจากนี้	ยังมีการแจกทองคำาให้
พนักงานระหว่างงานเลี้ยงและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมประกวด 
การแสดง	เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับงานเลี้ยงอีกด้วย

กิจกรรมวิ่งม�ร�ธอน “Run for Love” 
	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำาสิ่งใหม่ๆ	ที่ 
ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน	และสร้างพลังในทางบวกเพื่อเพิ่มความท้าทาย
ให้ขีดความสามารถของตนเอง	ลดความซำ้าซากจำาเจของชีวิตการทำางาน	มี
โอกาสพบปะผู้คนหลากหลายรูปแบบ	ซึ่งนอกจากกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้
พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว	ยังช่วยเสริมสร้างพลังใจให้แก่
พนักงานเพื่อให้สามารถก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ	กับความสำาเร็จขององค์กร	 
ภายใต้แนวคิด	“เพิ่มความท้าทาย	PPS	ทำาได้	ให้สำาเร็จไปด้วยกัน”	

ใส่ใจดูแล
สวัสดิก�รผู้เกษียณอ�ยุ 
	 PPS	ได้จัดให้มีสวัสดิการนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษ	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาบุคลากรที่เกษียณอายุ
แล้ว	แต่ยังคงมีศักยภาพ	สามารถปฏิบัติงานและ
สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้	ซึ่งนอกจากพนักงาน
ที่เกษียณอายุจะได้รับเงินเกษียณตามกฎหมาย
แรงงานแล้ว	ยังได้รับเงินค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ	
ภายใต้เงื่อนไขการทำาสัญญาจ้างทุก	1	ปีอีกด้วย	
ซึ่งนับได้ว่าเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่
สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้
ทำางานอยู่คู่กับ	PPS	ต่อไปในระยะยาว	โดยไม่เสีย
งบประมาณในการจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่	
ในขณะที่พนักงานที่เกษียณอายุก็มีรายได้เสริม 
จากการทำางาน

โครงก�ร Employee Joint Investment 
Program (EJIP) 
	 เป็นโครงการท่ี	PPS	จัดข้ึนสำาหรับผู้บริหารรุ่นใหม่	
ที่	PPS	เล็งเห็นว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลงทุนกับธุรกิจ 
ของ	PPS	โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะทยอยลงทุนใน
หุ้นของ	PPS	เป็นรายงวดอย่างสมำ่าเสมอ	และ	PPS	 
จะมีการจ่ายเงินสมทบให้ตามเงื่อนไขที่กำาหนด	 
ซึ่งโครงการนี้	นอกจากจะมีข้อดีด้านความเสี่ยงตำ่า
แล้ว	ยังช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการทำางาน
ของผู้เข้าร่วมโครงการให้มุ่งหวังเพื่อสร้างผลกำาไร 
ที่มากขึ้นให้องค์กรอีกด้วย

อยู่น�น 15 ปี ได้ทอง 2 บ�ท 
	 สวัสดิการพิเศษน้ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมคุณค่า
ในตัวพนักงานขององค์กรท่ีมีความรักและผูกพัน
กับองค์กรอย่างแน่นแฟ้น	โดย	PPS	ได้ให้รางวัล
ตอบแทนพนักงานดังกล่าวเป็นทองคำาหนัก	2	บาท
สำาหรับพนักงานท่ีอยู่กับองค์กรมานานกว่า	15	ปี	
เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้
ดีย่ิงๆ	ข้ึนไปในอนาคต	นอกจากน้ี	PPS	ยังได้ให้การ
สนับสนุนสวัสดิการดังกล่าวติดต่อกันมานานหลาย
สิบปีจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในปัจจุบัน
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ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจพนักง�น 
	 PPS	ได้จัดให้มีการสำารวจความพึงพอใจและ
ทัศนคติของพนักงานเป็นประจำาทุกปี	โดยมีจุด
ประสงค์	เพื่อนำาข้อมูลจากผลการประเมินและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ	จากพนักงานมาพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ	ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการ
พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการทำางาน
ของพนักงาน	ให้มีความเพียบพร้อมและเหมาะสม
ต่อการทำางานมากยิ่งขึ้น	ซึ่งหัวข้อของแบบสำารวจ
ความพึงพอใจดังกล่าว	ประกอบไปด้วยหัวข้อด้าน
ความพึงพอใจต่อผู้บริหาร	สภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน	งานในความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ	การสรรหา	บรรจุ	แต่งตั้ง	โอนย้าย	 
และความก้าวหน้า	ดุลยภาพชีวิตในการทำางานและ
ครอบครัว	การสื่อสารในองค์กร	การพัฒนาความ
รู้ความสามารถ	ซึ่งผลคะแนนนั้นออกมาเป็นที่น่า
พอใจ	นอกจากนี้	อัตราการลาออกจากงานของ
พนักงานประจำาปี	2557	พบว่า	มีพนักงานลาออก
คิดเป็นอัตราที่ตำ่ากว่าปีที่ผ่านๆ	มา	แสดงให้เห็นว่า	
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น	

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า



24 25 SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP  SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

ก�รเค�รพสิทธิของพนักง�น
	 PPS	เล็งเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนมาโดยตลอดและเข้าใจเป็น 
อย่างดีว่าพนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำาคัญที่สุดในธุรกิจของ	PPS	จึงปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี	รวมถึง
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพนักงานเสมอมา	โดยการไม่
ใช้แรงงานเด็ก	ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	ไม่บังคับให้พนักงานทำางาน
โดยปราศจากความสมัครใจ	ไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน	

	 นอกจากนี้	PPS	ยังมีข้อกำาหนดเรื่องการจ้างงานพนักงานใหม่	รวมถึง	
ข้อกำาหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน	เรื่องการพิจารณาปรับเลื่อน
ตำาแหน่ง	ปรับฐานเงินเดือน	หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส	 
ตลอดจนการคัดเลือกพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม	PPS	จะพิจารณาอย่าง 
เป็นธรรมจากผลงาน	ความรู้	และความสามารถของพนักงานเป็นหลัก	 
โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่นำาเอาข้อกำาหนดเรื่องอายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	สีผิว	

สร้�งม�ตรฐ�นระดับส�กล
ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�น SHE 
	 สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของ	PPS	มีความ
จำาเป็นต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่	
เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการ	
พนักงานของ	PPS	จึงมีความเสี่ยงสูงจากการได้รับ
อันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	PPS	ได้ให้ความ
สำาคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก	จึงได้จัดทำาแผน
เกี่ยวกับความปลอดภัย	(Safety	Plan)	การจัดการ
เรื่องสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในสำานักงาน
และในสถานที่ก่อสร้าง	การจัดอบรมพนักงาน	เรื่อง
ข้อกำาหนด	ข้อปฏิบัติ	และมาตรการการจัดการ
เกี่ยวกับความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน	ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน	(Safety,	Health	and	Environment,	SHE)	
อย่างสมำ่าเสมอ	โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน	เพื่อ 
ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ	
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รวมถึง	การจัดทำาประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
เพิ่มเติมให้พนักงานทุกคน	นอกเหนือจากประกัน
สังคมและสวัสดิการอื่นๆ	ตามที่กฎหมายกำาหนด	
รวมถึงจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลที่จำาเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจำาและ
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างได้แก่	หมวกนิรภัย	
รองเท้าเซฟตี้	ซึ่งผลการดำาเนินงานตลอดปี	2557	
พบว่า	ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำางานถึงขั้นหยุดงาน
หรือเจ็บป่วยจากการทำางาน

	 ยิ่งไปกว่านั้น	PPS	ยังได้้ควบคุมให้ผู้รับเหมา
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	
(SHE)	และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย	ข้อบังคับต่างๆ	
อย่างเคร่งครัด	เช่น	การใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่
เหมาะสมปิดกันสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุ
ก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	 
การจัดอุปกรณ์และสถานที่สำาหรับล้างทำาความ
สะอาดล้อและตัวถังรถก่อนออกจากสถานที่
ก่อสร้าง	พร้อมทั้งต้องดูแลรักษาความสะอาด
ทางเท้า	ถนน	และที่สาธารณะที่อยู่ติดกับสถานที่
ก่อสร้าง	การป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวน
ชุมชนข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง	และมีมาตรการ
ควบคุมและกำาจัดของเสียจากการก่อสร้าง	ซึ่งเป็น
มาตรฐานการดำาเนินงานที่	PPS	ยึดถือและปฏิบัติ
มาโดยตลอด	

ระบบก�รแบ่งปันข้อมูล 
	 เป็นการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ	
Google	มาประยุกต์ใช้ในการแชร์ข้อมูลระหว่าง 
ไซต์งานก่อสร้างกับออฟฟิศ	ซึ่งข้อมูลที่แชร์ผ่าน
ระบบนี้จะถูกอัพเดทตลอดเวลา	ทำาให้เกิดความ

ศาสนา	ความทุพพลภาพ	ชนชั้นวรรณะ	หรือ 
การแสดงทัศนคติส่วนบุคคล	มาเป็นตัวจำากัด 
หรือเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด	

	 ทั้งนี้	นอกจาก	PPS	จะยินดีที่จะรับฟังความคิด
เห็นของพนักงานทุกคนแล้ว	PPS	ยังเปิดโอกาส 
ให้พนักงานทุกคน	สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ	 
ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง	ไม่ได้รับความเป็นธรรม	
หรือทราบเบาะแสและพบเห็นการกระทำาที่ผิด
กฎหมาย	โดย	PPS	ได้จัดสร้างช่องทางที่เหมาะสม
ขึ้น	เพื่อรับข้อร้องเรียนทั้งหมดดังกล่าว	รวมถึง 
การกำาหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้ง
เบาะแสอีกด้วย
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รวดเร็วในการทำางาน	และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างครบถ้วน	ซึ่งระบบนี้ถือเป็นหน่ึงในมาตรฐานของการดำาเนินงานท่ีทุก
โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ	เพราะนอกจาก	ระบบจะสามารถเก็บรักษาข้อมูล
สำาคัญต่างๆ	ของโครงการผ่านระบบ	Google	Drive	แล้ว	พนักงานประจำาไซต์
อื่นๆ	ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลสำาคัญนี้	ได้จากทุกสถานที่	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางใน
การเพิ่มขีดความสามารถของ	PPS	ในการให้บริการที่สะดวก	รวดเร็ว	กระชับ
ฉับไวมากยิ่งขึ้น	และร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพของ 
ผลงานให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	ยิ่งไปกว่านั้น	ผู้ใช้งานทุกคนบนอินเทอร์เน็ตสามารถ
ค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ที่แบ่งปันไว้ได้	จากระบบค้นหาของ	Google	หรือระบบ
ค้นหาอื่นๆ	ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำาหรับเอกสารที่ต้องการเผยแพร่ 
สู่สาธารณะและไม่เป็นเอกสารปกปิด	

ระบบก�รบริห�รข้อมูลทรัพย�กรบุคคล 
	 ในปัจจุบันการบริหารและจัดการองค์กรที่ดีเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างศักยภาพขององค์กร	ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ถือเป็นปัจจัย
ที่สำาคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำาเร็จ	PPS	จึงได้
ตัดสินใจนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโปรแกรม	Prosoft	มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในมาตรฐานการดำาเนินงานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล	ซึ่งโปรแกรม

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า

ตลอดระยะเวลา 28 ปี บนเส้นทางธุรกิจ สิ่งที่ PPS ได้ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด คือ 
การเป็น “วิศวกรที่ดี” ที่ดำาเนินงานด้วยความเชี่ยวชาญและมาตรฐานระดับสากล และ
ปฏิบัติงานอยู่บนหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งเน้นการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า PPS เป็นผู้จุดประกายและริเริ่มการเป็นต้นแบบของ 
“วิศวกรที่ดี” โดยเริ่มจากพนักงานในองค์กร ผู้ร่วมงานในโครงการ และขยายผลออกไปสู่
ชุมชนและสังคมภายนอก

ชุมชนของเรา

OUR 
COMMUNITY

  วิ ศ ว ก ร ที่ ดี … จ ะ ช่ ว ย พั ฒ น � ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม ใ ห้ ยั่ ง ยื น ไ ด้ อ ย่ � ง ไ ร      

Ignite

Network Participate
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นี้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ	ของบุคลากรซึ่งเป็น
หัวใจหลักของธุรกิจที่ปรึกษาได้อย่างเป็นระบบ	
ทำาให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	
และมีประสิทธิภาพ	เป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงบประมาณโครงการ	รวมไปถึงการบริหาร
งานขององค์กรอีกด้วย

ก�รพัฒน�โปรแกรม ProjectLive
 ตลอดระยะเวลา	28	ปีที่ผ่านมา	PPS	ไม่
เคยหยุดค้นคว้าหาความรู้ด้านการก่อสร้างและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่สามารถนำามาพัฒนาตนเอง
และประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เพื่อการ
สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภท
เดียวกัน	PPS	จึงได้พัฒนาโปรแกรม	ProjectLive	
ขึ้น	เพื่อช่วยให้การควบคุมงานก่อสร้างของ
โครงการเกิดความสะดวก	ถูกต้อง	และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น	และสามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการผ่าน	Application	บนอุปกรณ์	Smart	Phone	
โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมนี้	เพื่อ
เพ่ิมความคล่องตัวในการติดต่อส่ือสารระหว่างทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	ย่นระยะเวลาในการรับ-ส่ง
ข้อมูล	ทำาให้สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้อย่าง 
ทันท่วงที	ส่งผลให้ความเสี่ยงของการบริหาร
โครงการลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ
โปรแกรมนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจลูกค้� 
 PPS	เอาใจใส่การให้บริการอย่างเป็นธรรม
และคำานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้ามาก่อนเป็นอันดับแรก	เนื่องจากเป็นหัวใจ
สำาคัญสำาหรับการสร้างงานที่เป็นเลิศ	และเป็น
กุญแจสำาคัญสำาหรับการดำาเนินธุรกิจ	ดังนั้นในทุกๆ	
โครงการ	PPS	จะสำารวจและประเมินความพึงพอใจ
ที่ลูกค้ามีต่อการให้บริการของ	PPS	ในประเด็น
ด้านคุณภาพของผลงาน	คุณภาพของการบริการ	
เป็นต้น	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อนำาข้อมูลทั้งหมด
มาประเมิน	ปรับปรุง	และพัฒนาการให้บริการของ	
PPS	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความ 
พึงพอใจของลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้ดียิ่ง 
ยิ่งขึ้นไปและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต	 
โดยในปี	2557	ผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
โดยรวม	ปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	82.1%									
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	 ทั้งนี้	โดยอาศัยช่องทางที่แตกต่างกัน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว	
เพจใน	Facebook	ที่มีชื่อว่า	“วิศวกรสีข�ว”	จึงได้ถือกำาเนิดขึ้น	เพื่อเป็นเครื่อง
มือในการกระจายและถ่ายทอดการเป็น	“วิศวกรที่ดี”	ออกไปสู่สังคมซึ่งสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของสังคมนั้น	คือ	จำานวน	Fanpage	ล่าสุดที่มี
มากกว่า	7,000	ราย	โดย	PPS	มีเป้าหมายเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
และความนับถือต่อวิศวกรในประเทศไทย	โดยหวังว่า	“วิศวกรที่ดี”	ที่	PPS	
เป็นต้นแบบนี้	จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	จนกลายเป็นเครือข่ายของ	
“สังคมของวิศวกรที่ดี”	ในอนาคต

เผยแพร่คว�มรู้คืนสู่สังคม 
	 PPS	มีจิตมุ่งมั่นที่จะอุทิศตัวเพื่อสังคม	โดยพยายามเผยแพร่ความรู้ที่สั่งสม
มาทั้งหมดกลับคืนสู่สังคมให้มากที่สุด	เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้เติบโตเคียงคู่กัน
ไปกับ	PPS	อย่างยั่งยืน	ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายๆ	ช่องทาง	อาทิ	
 •	Animation “เกร็ดคว�มรู้กับลุงพี” นับเป็นวิธีการเผยแพร่ความรู้ 
ที่โดดเด่นของ	PPS	ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์	ซึ่งผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่	PPS	คิดค้น	ออกมาเป็น	Animation	 
ในการเผยแพร่ความรู้แนวใหม่คืนสู่สังคม	อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้าน
วิศวกรรม	สอดแทรกมุขตลกและความบันเทิง	เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
และสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
 •	Blog ช่�งมันส์ เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมที่
มีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางการเขียนบทความเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต	ผ่าน	Blog	ช่างมันส์์	และ	Facebook	ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคล 
โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	
 •	ก�รออกร�ยก�รวิทยุช่�งมันส์ FM 106 MHz ทุกวันอ�ทิตย์ 14.00 - 
15.00 น.	เป็นรายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่าง	จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขาวิชา	ที่จะทำาให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับช่าง	กลายเป็นเรื่องง่าย	กลายเป็นเรื่อง
สนุก	และกลายเป็นเรื่องตลก	รวมทั้งเปิดสายตอบคำาถามจากผู้ฟังทุกคน 
อย่างชัดเจน	ตรงประเด็น	และเข้าใจง่าย	
 •	ก�รจัดทำ�หนังสือเกี่ยวกับคว�มรู้ด้�นวิศวกรรม อาทิ	“รหัสการ
บริหารโครงการ”	เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่รวบรวมจากประสบการณ์การปฏิบัติ
งานในด้านบริหารโครงการงานก่อสร้างของคุณประสงค์	ธาราไชย	ซึ่งเป็น

ประธานกรรมการบริษัทและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง	PPS	
โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำาหน่ายหนังสือได้มอบให้
เป็นทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนขาดแคลน	มูลนิธิ
ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน	ในพระบรมราชินูปถัมป์		
นอกจากนี้	PPS	ยังจัดทำาหนังสือ	“ประสบการณ์งาน
ช่าง”	เล่ม	1	และ	2	ซึ่งเป็นการรวบรวมประสบการณ์	
เกร็ดความรู้เชิงช่าง	สิ่งที่พบเห็นและปฏิบัติจริงของ 
คุณประสงค์	ธาราไชย	เพื่อมอบให้กับผู้ถือหุ้นของ	
PPS	พนักงาน	และผู้ที่ให้ความสนใจอีกด้วย

3 4

	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	การจะเผยแพร่ความรู้ไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีใดก็ตามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น	คน
ของ	PPS	ที่มีความรู้คู่ความดีจะเป็นแกนหลัก
สำาคัญ	ที่จะทำาให้กระบวนการทั้งหมดนั้นประสบ
ความสำาเร็จอย่างสูงสุด	ด้วยเหตุนี้	ภารกิจและ 
เป้าหมายที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจที่	PPS	ต้อง 
ยึดม่ันอย่างเคร่งครัด	คือ	การเป็นบริษัทท่ีมีจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและการ 
ดำาเนินธุรกิจ	ควบคู่ไปกับการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของ	“วิศวกรที่ดี”	ต่อเยาวชนและสังคม

โครงก�รเด็กในวันน้ี คือ วิศวกรท่ีดีในอน�คต
 เป็นโครงการที่พนักงานของ	PPS	ริเริ่มช่วย
เหลือชุมชนด้วยตัวเอง	โดยได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูง	เพื่อ
สร้าง	Backdrop	และซื้อขนมแจกเด็กๆ	ที่อยู่ใน
ชุมชนและละแวกใกล้เคียงกับโครงการในวันเด็ก	ซึ่ง
โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลสำาเร็จที่เด่นชัดของ 
การพยายามจุดประกายให้วิศวกรเป็น	“วิศวกรท่ีดี” 

ว่ามีการกระจายออกสู่ภายนอกองค์กรเหมือน
เป็นการสร้าง	“เครือข่ายของวิศวกรที่ดี”	 
ขนาดย่อมและเริ่มมีการหมุนวนเป็นวัฏจักร 
อย่างแท้จริง	นอกจากนี้	โครงการนี้ยังเป็นการ 
เปิดโอกาสให้พนักงานของ	PPS	ได้มีโอกาสเรียนรู้
ในการช่วยเหลือสังคมด้วย

โครงก�รสร้�งบุญอย่�งฉล�ด สร้�งช�ติ
อย่�งยั่งยืน 
	 โครงการนี้เป็นโครงการเด่นของ	PPS	ด้าน
การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน	เนื่องจาก	PPS	เชื่อว่า
สถาบันทางพระพุทธศาสนาถือเป็นสถานที่สำาคัญ
สำาหรับการหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนและชุมชนโดยรอบ	ซึ่งจะเป็นแหล่ง
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนที่เหมาะสมที่สุด	นอกจาก
นี้	ด้วยโครงการนี้เพียงโครงการเดียวยังสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับทั้งชุมชน	สังคม	และเศรษฐกิจ	
พร้อมทั้งช่วยในการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับประเทศชาติต่อไป	โดย	
PPS	ได้ดำาเนินการส่งบุคลากรที่มีความรู้	ความ

ชุ ม ช น ข อ ง เ ร าชุ ม ช น ข อ ง เ ร า
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เชี่ยวชาญ	ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการก่อสร้างและปรับปรุงวัด	โดยมี
จุดประสงค์หลักเพื่อตอบแทนและคืนคุณค่าสู่ชุมชนและสังคม	พร้อมกันนั้น	ยัง
สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน
โดยรอบเพื่อลดค่าใช้จ่ายของชุมชน	รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านการก่อสร้างที่ถูก
ต้องปลอดภัย	และใส่ใจสภาพแวดล้อม	

โครงก�รฝึกง�นกับ PPS 
	 PPS	ได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น	เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงาน
กับ	PPS	เพื่อให้ได้รับการปลูกฝังและปูรากฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะ	“วิศวกรที่ดี”	และมีโอกาสได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม	ตลอด
จนได้สัมผัสถึงประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญของ	PPS	ซึ่งโครงการนี้	PPS	
ถือว่าเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง	

PPS Training Center 
	 แต่เดิมนั้น	PPS	ได้จัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมขององค์กรขึ้นเพื่อเป็นหน่วย
งานหลักในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็นกำาลังสำาคัญในการ
ดำาเนินธุรกิจให้ประสบผลสำาเร็จ	ซึ่งในปี	2557	ที่ผ่านมา	PPS	ได้ยกระดับ	PPS	
Training	Center	ให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง	
(Continuing	Professional	Development)	โดยได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร	
ส่งผลให้	PPS	สามารถออกวุฒิบัตร	(Certificate)	เพื่อรับรองกิจกรรมและจำานวน
หน่วยพัฒนา	PDU	(Professional	Development	Unit)	ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม
กับ	PPS	ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร	ซึ่งหน่วยพัฒนา	(PDU)	นี้
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการขอเลื่อนระดับขั้นวิศวกรจากสภาวิศวกรได้	

สมทบทุนบริจ�คให้มูลนิธิ “ช่วยนักเรียนที่
ข�ดแคลนในพระบรมร�ชูปถัมป์” 
	 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและ
เพิ่มช่องทางให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม	
โดยการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้มูลนิธิ	“ช่วย
นักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมป์”	โดย
ในปี	2557	มียอดบริจาคจากพนักงานและผู้บริหาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,031.00	บาท

สมทบทุนบริจ�คให้โรงพย�บ�ล
จุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย 
เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบสาธาณูปโภคขั้น 
พื้นฐานของประเทศ	ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมชุมชน
และสังคมด้านสุขภาพและชีวอนามัย	โดย	PPS	ได้
จัดสรรงบประมาณจำานวนหนึ่งขึ้น	เพื่อบริจาคให้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยมี 
คุณประสงค์	ธาราไชย	ประธานกรรมการบริษัท	เป็น 
ผู้มอบเงินจำานวน	1	ล้านบาท	เพ่ือสมทบทุนก่อสร้าง
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	(อาคารรักษาพยาบาล
รวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์)	

Application	ที่ใช้ในงานก่อสร้าง	โดยวัตถุประสงค์
ของทุนการศึกษาและงานวิจัยนี้	นอกจากจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแล้ว	PPS	เองยัง
สามารถใช้ประโยชน์จาก	Application	ที่ถูกพัฒนา
ขึ้นมาได้อีกด้วย

บริจ�คทุนก�รศึกษ�ให้แก่โรงเรียนที่
ข�ดแคลน 
	 PPS	ร่วมกับ	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)	ได้ร่วมกันบริจาค
ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน	เพื่อช่วย
เหลือและให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนที่เป็น
รากฐานที่สำาคัญของประเทศ	โดยในปี	2557	PPS	
ได้จัดสรรงบบริจาคจำานวนหนึ่ง	พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริจาคสมทบทุน
เพิ่มเติมอีก	เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	50,000.00	บาท	
ให้แก่	นักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
เฮียงไทยธำารงค์	ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ	ณ	บ้านปู่หมื่นใน	ตำาบลแม่ลาว	
อำาเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	

สนับสนุนทุนก�รศึกษ�และง�นวิจัย 
	 PPS	อนุมัติงบประมาณจำานวนหนึ่ง	เพื่อ
สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนงานวิจัยให้กับ
นักศึกษาหรืออาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ที่ทำาการวิจัยหรือ
การศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมหรือ	

ชุ ม ช น ข อ ง เ ร าชุ ม ช น ข อ ง เ ร า
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อนุรักษ์พลังง�น
	 PPS	มุ่งเน้นที่การสร้างจิตสำานึกและรณรงค์ให้พนักงานขององค์กรใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เช่น	
การประหยัดนำ้า	ประหยัดไฟฟ้า	การจัดกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	และการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในสำานักงานให้เป็นหลอดไฟ	LED	หรือแม้กระทั่งการคิดค้น
โครงการและนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการประหยัดพลังงาน	อาทิ	
โครงการวัดประหยัดพลังงานตัวอย่างที่เป็นโครงการที่โดดเด่นของ	PPS	ในด้าน
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
	 ในระหว่างขั้นตอนการดำาเนินธุรกิจ	PPS	ได้ให้คำาปรึกษาและวางแผน
การก่อสร้างอย่างรัดกุมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	ทั้งการให้
คำาแนะนำาแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบเรื่องการออกแบบการจัดการตัวอาคารให้
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หรืออาคารเขียว	(Green	Building)

โ ล ก ข อ ง เ ร า

แม้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของ PPS ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุม
งานก่อสร้างจะไม่ได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม แต่ PPS ได้ตระหนักถึงความ
สำาคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและได้ให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ผ่านกระบวนการทำางานต่างๆ ทั้งระดับภายในองค์กร ระดับโครงการ 
และระดับชุมชน เห็นได้จาก การรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรภายในองค์กร การใช้
ความรู้ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจเพื่อช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต ่
การให้คำาปรึกษา คำาแนะนำาด้านการออกแบบ การวางแผนการก่อสร้าง หรือแม้กระทั่ง 
การคิดค้นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและสังคม 

โลกของเรา

OUR 
ENVIRONMENT

  วิ ศ ว ก ร ท่ี ดี … จ ะ ช่ ว ย รั ก ษ � ส ม ดุ ล ข อ ง โ ล ก แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ ย่ั ง ยื น ไ ด้ อ ย่ � ง ไ ร      

Organization

Society Project 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ABOUT THIS 
REPORT
รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำาปี 2557 ฉบับนี้ ได้จัดทำาขึ้นใน
รูปแบบที่แยกเล่มออกมาจากรายงานประจำาปีเป็นปีแรก เพื่อให้การนำาเสนอข้อมูลด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นเฉพาะประเด็น
สำาคัญที่สะท้อนความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย ตามกรอบการรายงาน version ล่าสุดของ 
Global Reporting Initiative (GRI) หรือ G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำา
รายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากที่สุดในขณะนี้

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ PPS และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ตามแผน
กลยุทธ์ “สร้างคน สร้างผลงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม” ประกอบด้วย การดำาเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำางานของ PPS และการดำาเนินกิจกรรม
ภายนอกเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการตอกย้ำาว่านอกจาก PPS จะ
มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดีในทางเศรษฐกิจแล้ว PPS ยังตระหนักถึงความสำาคัญของการ
เกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตควบคู่กันไปอย่างสมดุล รวมทั้งสร้าง
คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะนำาไปสู่ความ
ยั่งยืนร่วมกันอีกด้วย

นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหาร 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์ (662) 718 2785-9, (662) 300 5544
โทรสาร (662) 300 5545-6

GRI CONTENT INDEX
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GRI CONTENT INDEX
 G4 Indictior  Descriptions Page

     G4 GENERAL STANDARD 
STRATEGY AND ANALYSIS

 G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization  SR 4-5

 G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities  SR 9

ORGANIZATIONAL PROFILE

 G4-3 Report the name of the organization SR 7

 G4-4 Report the primary brands, products, and services SR 7
 
 G4-5 Report the location of the organization’s headquarters SR 46

 G4-6 Report the number of countries where the organization operates SR 7

 G4-7 Report the nature of ownership and legal form SR 7

 G4-8 Report the markets served (including geographic breakdown,  AR
  sectors served, and types of customers and beneficiaries)

 G4-9 Report the scale of the organization SR 7

 G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender,  SR 24
  permanent employee, region, substantial portion and significant variations)

 G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective 
  bargaining agreements

 G4-12 Describe the organization’s supply chain. SR 12

 G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding  
  the organization’s size, structure, ownership, or its supply chain
 
 G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle 
  is addressed by the organization

 G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles,  SR 10
  or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses

 G4-16 List memberships of associations (such as industry associations)  SR 8
  and national or international advocacy organizations

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

 G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent documents status

 G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the SR 12-16 
  organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content

 G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content SR 12-16

 G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization SR 12-16

 G4 Indictior  Descriptions Page

 G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization SR 12-16

 G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in 
  previous reports, and the reasons for such restatements

 G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the 
  Scope and Aspect Boundaries

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

 G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization SR 12-15

 G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage SR 12-15

 G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement SR 12-15

 G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, SR 12-15 
  and how the organization has responded to those key topics and concerns

REPORT PROFILE

 G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided SR 34

 G4-29 Date of most recent previous report (if any)

 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) SR 34

 G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents SR 34

 G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content SR 34 
  Index, or the reference to the External Assurance Report

 G4-33 The organizational policy and current practice regarding external assurance for the report

GOVERNANCE

 G4-34 Report the governance structure of the organization, including  SR 10-11
  committees of the highest governance body

ETHICS AND INTEGRITY

 G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and  SR 10-11
  norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics

     G4 SPECIFIC STANDARD 
DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH

 G4-DMA Report why the Aspect is material and the impacts that make this Aspect  SR 9
  material and also how the organization manages the material Aspect or its 
  impacts including the evaluation of the management approach

     CATEGORY: ECONOMIC
ECONOMIC PERFORMANCE

 G4-EC1 Direct economic value generated and distributed SR 7

GRI Content Index
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 G4 Indictior  Descriptions Page

 G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the 
  organization’s activities due to climate change
 
 G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations SR 23

 G4-EC4 Financial assistance received from government

MARKET PRESENCE

 G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local 
  minimum wage at significant locations of operation

 G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community 
  at significant locations of operation

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

 G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported

 G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

PROCUREMENT PRACTICES

 G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation

     CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIALS

 G4-EN1 Materials used by weight or volume

 G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials

ENERGY

 G4-EN3 Energy consumption within the organization

 G4-EN4 Energy consumption outside of the organization

 G4-EN5 Energy intensity

 G4-EN6 Reduction of energy consumption SR 33

 G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services 

WATER

 G4-EN8 Total water withdrawal by source

 G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water

 G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused

BIODIVERSITY

 G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas 
  and areas of high biodiversity value outside protected areas

 G4 Indictior  Descriptions Page

 G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 
  in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

 G4-EN13 Habitats protected or restored

 G4-EN14 Total number of iucn red list species and national conservation list species 
  with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk

EMISSIONS

 G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

 G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)

 G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

 G4-EN18 Greenhouse gas (GHG emissions intensity

 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

 G4-EN20 emissions of ozone-depleting substances (ODS)

 G4-EN21 NOx, SOx and other significant air emissions

EFFLUENTS AND WASTE

 G4-EN22 Total water discharge by quality and destination

 G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method

 G4-EN24 Total number and volume of significant spills

 G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed 
  hazardous under the terms of the basel convention 2 Annex I, II, III and VII 
  and percentage of transported waste shipped internationally

 G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related 
  habitats significantly affected by the organization’s discharges of water and runoff

PRODUCTS AND SERVICES

 G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services SR 33

 G4-EN28 percentage of products sold and their packaging materials that  are reclaimed by category

COMPLIANCE

 G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 
  sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations

TRANSPORT

 G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and 
  other goods and materials for the organization’s operations, 
  and transporting members of the workforce

GRI Content Index
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OVERALL

 G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

 G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria

 G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts  SR 12
  in the supply chain and actions taken

ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

 G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, 
  addressed, and resolved through formal grievance mechanisms

     CATEGORY: SOCIAL
     LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
EMPLOYMENT

 G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee  SR 23
  turnover by age group, gender and region

 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary  SR 23
  or part-time employees, by significant locations of operation

 G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender

LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

 G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including  Website
  whether these are specified in collective agreements

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

 G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint 
  management–worker health and safety committees that help 
  monitor and advise on occupational health and safety programs

 G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, SR 25 
  and total number of work-related fatalities, by region and by gender

 G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation SR 25

 G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions

TRAINING AND EDUCATION

 G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category SR 20-21

 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued  SR 20-21
  employability of employees and assist them in managing career endings

 G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career 
  development reviews, by gender and by employee category

 G4 Indictior  Descriptions Page

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

 G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per  AR 
  employee category according to gender, age group, minority group 
  membership, and other indicators of diversity

EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

 G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by 
  employee category, by significant locations of operation

SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

 G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria

 G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in 
  the supply chain and actions taken

LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

 G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and 
  resolved through formal grievance mechanisms

     HUMAN RIGHTS
INVESTMENT

 G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts 
  that include human rights clauses or that underwent human rights screening
 
 G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or 
  procedures concerning aspects of human rights that are relevant to 
  operations, including the percentage of employees trained

NON-DISCRIMINATION

 G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken

FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

 G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom 
  of association and collective bargaining may be violated or at significant risk, 
  and measures taken to support these rights

CHILD LABOR

 G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child  SR 24
  labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor

FORCED OR COMPULSORY LABOR

 G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents  SR 9
  of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination 
  of all forms of forced or compulsory labor

GRI Content Index
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SECURITY PRACTICES

 G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights SR 20-21 
  policies or procedures that are relevant to operations

INDIGENOUS RIGHTS

 G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous 
  peoples and actions taken

ASSESSMENT

 G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to 
  human rights reviews or impact assessments

SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

 G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria

 G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply SR 12 
  chain and actions taken

HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

 G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and 
  resolved through formal grievance mechanisms

     SOCIETY
LOCAL COMMUNITIES

 G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, 
  impact assessments, and development programs

 G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 
  communities

ANTI-CORRUPTION

 G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to 
  corruption and the significant risks identified

 G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures SR 10

 G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken

PUBLIC POLICY

 G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary

ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

 G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 
  monopoly practices and their outcomes

 G4 Indictior  Descriptions Page

COMPLIANCE

 G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 
  sanctions for non-compliance with laws and regulations

SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

 G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society

 G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply SR 12 
  chain and actions taken

GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

 G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved 
  through formal grievance mechanisms

     PRODUCT RESPONSIBILITY
CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

 G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health and safety 
  impacts are assessed for improvement

 G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes 
  concerning the health and safety impacts of products and services during their life 
  cycle, by type of outcomes

PRODUCT AND SERVICE LABELING

 G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures 
  for product and service information and labeling, and percentage of significant 
  product and service categories subject to such information requirements

 G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes 
  concerning product and service information and labeling, by type of outcomes

 G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction SR 26

MARKETING COMMUNICATIONS

 G4-PR6 Sale of banned or disputed products

 G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes 
  concerning marketing communications, including advertising, promotion, and 
  sponsorship, by type of outcomes

CUSTOMER PRIVACY

 G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy 
  and losses of customer data

COMPLIANCE

 G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations 
  concerning the provision and use of products and services

GRI Content Index
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* บริการทั้งดีและด่วน คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ
เรื่องความรักเราก็ช่ำาชองขยัน แต่ว่าเรื่องงานพอเห็นเป็นพุ่งเข้าใส่

กล้าแกร่งทั้งกายและใจ ประกาศนามไว้นักสู้ PPS

ต้องให้ลูกค้าได้งานที่ดี ความสามัคคี ช่วยให้งานสำาเร็จ
น้อยมากยากเย็นแค่ไหน พวกเราทำาได้เพราะเรามีทีเด็ด
มีเรื่องในใจเรามาสื่อสาร เปิดอกคุยกัน แค่ไม่กี่คำาก็เก็ท

งานดี สิ้นสุดโครงการ ต้องชนแก้วกัน ถือว่าฉลองเอาเคล็ด
ซ้ำา *

ไม่เคยย่อท้อเรื่องงานหนักเบา ปีนป่ายฝันเรา ถึงสวรรค์ชั้นเจ็ด
ซื่อสัตย์ พูดคิดสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ เพราะพวกเรามีเกรด

ถ้าทุ่มเทใจ ทำางานอย่างนี้ ได้โบนัสดี พวกเราตะโกน Oh Yes!!
ทำางาน ยิ่งสู้ยิ่งรวย สาวๆ ระทวย เดี๋ยวก็ได้ใส่แหวนเพชร

ซ้ำา *

นักสู้ PPS
ศิลปิน พิชัยยุทธ จันทร์กลับ (เหน่ง The Voice)

คำาร้อง/ทำานอง สุรักษ์ สุขเสวี
เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม
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PROJECT PLANNING SERVICE PLC.
381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7 Seree 7),  
Rama IX Road, Suanluang, Bangkok 10250
Tel: (662) 718 2785-9, (662) 300 5544
Fax: (662) 300 5545-6
Email: pps@pps.co.th
Website: www.pps.co.th


