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VISION & MISSION
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการ 
ความโปร่งใส ได้มาตรฐานเพื่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
1 สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยผ่าน
 •  การทำางานที่เป็นระบบในทุกกระบวนการ
 •  การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำาธุรกิจและเปิดโอกาสใน
  การทำาธุรกิจใหม่หรือการทำาธุรกิจเดิมแต่เน้นนวัตกรรม
 •  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในและระบบบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
2 พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
 •  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 •  การพัฒนาระบบภายใน
3 เพิ่มการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำากว่าปีละ 10% โดยมีสัดส่วนที่มาของรายได้หลากหลาย
 กระจายตาม Sector ต่างๆ เพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ืองภายใต้ระดับความเส่ียงท่ีควบคุมได้
4 รักษาอัตราในการทำากำาไร โดยคำานึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของ
 ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

35 ธุรกิจของเรา (Our Home)

43 ชุมชนของเรา (Our Community)

50 โลกของเรา (Our Environment)
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Message from 
Chairman

อนาคตต่อองค์กร สังคม ประเทศ รวมไปถึงผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด 
 ด้วยผลของการเข้าร่วมการประกาศเจตนา
รมณ์กับเเนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต
ของภาคเอกชนโดยผ่านกระบวนการรับรองใน
ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วม
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเเล้ว โดย
บริษัทฯ จะเข้ารับมอบใบประกาศรับรองจากแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้
 ความสำาเร็จต่างๆ ที่ผ่านมาเเละจะก้าวหน้า
ต่อไป เริ่มมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องภาย
ในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก โดยเริ่มจากการ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ เเละ
การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคำานึง
ถึงความอยู่ดีมีสุขของพนักงานไปสู่ครอบครัว
พนักงาน ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน
ได้เสีย ไปสู่สังคม โดยบริษัทฯ มองว่าธุรกิจที่
ยั่งยืน เป็นเรื่องสำาคัญ และควรที่จะพัฒนาธุรกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่กันไป
ด้วย เเละยังจะส่งผลให้ประเทศชาติเเละประชาคม
อาเซียนที่เราเป็นส่วนหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น
ไปได้อย่างยั่งยืน
       ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ 
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน สื่อมวลชน 
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จด้วยดีมา
โดยตลอด บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสร้าง
ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและจะยึดมั่นในการกำากับ
ดูแลให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน
ต่อไป

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2558 ที่
ผ่านมา ยังคงชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจของโลก
เเละเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่
ลดลง รายได้รวมของบริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบ
จากสภาวะดังกล่าว เเต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคง
สามารถทำากำาไรได้ เเต่ผลกำาไรก็ไม่ได้ประสบผล
สำาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
 ในปี 2558 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ บริษัท 
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำากัด มหาชน (PPS) 
ได้รับรางวัล Thailand Sustainability 
Investment 2015 ในงาน SET Awards 2015 
เเละรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการเเห่ง
ปี 2558 ประเภทชมเชยในกลุ่มบริษัทฯ mai จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เเละ
รางวัลผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการระดับดีเลิศ 
(5 ดาว) ซึ่งเป็นผลจากการร่วมเเรงร่วมใจกันของ 
PPS ภายใต้การกำากับดูเเลของคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ เเละการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ
 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการจะยังคงกำาหนด
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ในปี 2559 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการกำากับดูเเล
กิจการที่ดีเเละมีคุณธรรมที่สอดคล้องไปกับเเผน 
กลยุทธ์เเละเเผนธุรกิจของฝ่ายจัดการที่ต่อเนื่อง
มาจากปี 2558 ที่เล็งเห็นการพัฒนาภายในประเทศ 
การพัฒนาของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เเละการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นเป้าหมายหลัก
ที่บริษัทฯจะก้าวต่อไป คณะกรรมการฯ จะกำากับ
ดูเเลให้การดำาเนินธุรกิจของ PPS ทั้งในประเทศ
และนอกประเทศเป็นการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส ซึ่งจะทำาให้การดำาเนิน
ธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นผลดีใน

นายประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการ

Message from 
Managing Director

ท่องเท่ียว ท้ังน้ี PPS มีเป้าหมายรายได้งานในประเทศ 
โดยเเบ่งเป็นงานในภาครัฐเป็นเงิน 90 ล้านบาท เเละ
เป้าหมายงานในภาคเอกชนเป็นเงิน 180 ล้านบาท
การขยายตัวเข้าไปในตลาด AEC
 สำาหรับงานในตลาด AEC  PPS มองเห็น
โอกาสในการขยายตลาดเเละเพิ่มฐานลูกค้าใน
กลุ่มประเทศ AEC ที่ PPS ได้วางรากฐานทางการ
ตลาดไว้ในปี 2558 ทั้งนี้ PPS ได้ตั้งเป้าหมาย
รายได้ไว้เป็นเงิน 15 ล้านบาท
การสร้างความสามารถในการเเข่งขันด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตลอด
กระบวนการทำางานของ PPS ถือเป็นนโยบายหนึ่ง
ในการสร้างความสามารถในการเเข่งขันของ PPS  
ตลอดปี 2558  PPS ได้ทุ่มเททรัพยากรในการ
พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้า
หมายในการนำาระบบมาใช้ในโครงการทั้งหมดของ 
PPS ในปี 2559 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางรากฐานให้ 
PPS มีความยั่งยืนในการทำาธุรกิจในระยะยาว 
 ในปี 2558 เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ PPS ได้รับ
รางวัล Thailand Sustainability  Investment 
2015 ในงาน SET Awards 2015 เเละรางวัล
ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการเเห่งปี 2558 
ในกลุ่มบริษัทฯ mai จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เเละรางวัลผลสำารวจการ
กำากับดูแลกิจการระดับดีเลิศ  (5 ดาว) ซึ่งเป็นผล
มาจากความมุ่งมั่นพยายามในการพัฒนาความ
ยั่งยืนโดยองค์รวมที่ PPS จะมุ่งมั่นในการดำาเนิน
การต่อไปอย่างไม่ลดละ 
 สรุปโดยรวม ผมเช่ือว่าปี 2559 จะเป็นปีท่ี PPS 
จะสามารถเติบโตได้อย่างเเข็งเเกร่งเม่ือเทียบกับปี 
2558 กลยุทธ เเละเป้าหมายท่ีวางไว้กำาลังดำาเนินการ
อยู่อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการพัฒนาความย่ังยืนของ 
PPS ท้ังน้ี เพ่ือความเเข็งเเกร่งเเละการเจริญก้าวหน้า
ไปอย่างม่ันคงเเละย่ังยืนท้ังกิจการของ PPS เเละรวม
ไปถึงสังคมเเละประเทศชาติต่อไป

นายธัช ธงภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ

ปี 2558 เป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเริ่มเข้าสู่ความผันผวนสอดคล้องไปกับ
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของโลก โดย 
PPS ยังสามารถรักษาสัดส่วนของรายได้หลักใน
ส่วนงานของภาคเอกชนไว้ได้ สำาหรับงานในภาครัฐ
ของปี 2558 ยังไม่มีการเปลี่ยนเเปลงสัดส่วนที่เป็น
นัยสำาคัญ งานภาครัฐที่ PPS ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 
2558 ยังไม่ได้มีการเริ่มต้นให้มีการนำาเสนอ 
ข้อเสนอ เนื่องจากความล่าช้าของหน่วยงานในการ
ขออนุมัติโครงการจากรัฐบาล อย่างไรก็ดี PPS 
มองเห็นสัญญาณที่ชัดเจนจากรัฐบาลที่มีนโยายที่
จะผลักดันโครงการเหล่านั้นให้เกิดผลอย่างเป็นรูป
ธรรมในปี 2559 
 สำาหรับงานในกลุ่มประเทศ AEC ที่ PPS เล็ง
เห็นเป็นเป้าหมายที่สำาคัญในการขยายฐานของ
ตลาดนั้น ในปี 2558 ยังคงไม่มีสัดส่วนที่เพิ่ม
ขึ้นมากนัก ในปี 2558 การดำาเนินการส่วนใหญ่
เป็นงานด้านการตลาดในกลุ่มประเทศ AEC เป็น
หลัก อย่างไรก็ดี นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในช่วง
ไตรมาศที่สี่ PPS ได้เข้ารับงานบริหารโครงการ
ในนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเเห่ง
ประชาชนลาว เเละคาดหวังว่างานด้านการตลาดที่ 
PPS ได้ดำาเนินการไปจะส่งผลให้ PPS ได้รับงานใน
กลุ่มประเทศ AEC เพิ่มมากขึ้น
 สำาหรับปี 2559  PPS ยังคงที่จะมุ่งหน้าไปใน
ทิศทางที่ได้วางกลยุทธไว้ดังต่อไปนี้
การขยายตัวในประเทศ
 ตลาดในประเทศยังคงถือเป็นตลาดหลักของ 
PPS โดยในปี 2559 ตลาดของ PPS ที่สำาคัญ
เเละมีเเนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำาคัญจะเป็น
ตลาดงานที่ปรึกษาในภาครัฐ ทั้งนี้ เป็นผลจาก
การลงทุนในงานสาธารณูปโภคที่ถือเป็นนโยบาย
หลักของรัฐบาล นอกจากนี้ PPS ยังมีเป้าหมาย
ในตลาดเอกชนที่จะได้รับผลบวกจากการลงทุน
หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ งานในภาค
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรืองานในภาคธุรกิจ

ส า ร จ า ก ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร
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สิ่งสำ�คัญที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติม�โดยตลอด 
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท คือ ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย
คว�มซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจรรย�บรรณ

บริษัทตระหนักดีว่� ก�รละเลยหรือมองข้�มคว�ม
ถูกต้องไป โดยคิดแต่ผลประโยชน์นั้น ไม่ใช่หนท�งที่
จะทำ�ให้มีคว�มเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนได้

5   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP
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US
ABOUT
เ กี่ ย ว กั บ เ ร า

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำ�กัด (PPSD)
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท

ดำ�เนินธุรกิจ ให้บริการด้าน 
งานออกแบบวิศวกรรม

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น  
คอนซัลแทนท์ จำ�กัด (PIC)

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ดำ�เนินธุรกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดทำาสื่อโฆษณา

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคล�เรน 
(ประเทศไทย) จำ�กัด (SWAN)

ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท
ดำ�เนินธุรกิจ ให้บริการด้านงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

บริษัท บิลค์ เอเชีย จำ�กัด (BUILK)
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

ดำ�เนินธุรกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและธุรกิจการซื้อขายวัสดุ

ก่อสร้าง Online

กิจก�รร่วมค้� พีพีคิว (PPQ)
ทุนกิจก�รร่วมค้� 3,300,000 บาท

ดำ�เนินธุรกิจ ให้บริการด้านการควบคุม 
งานก่อสร้างอาคารที่ทำาการศาลฎีกา

99.99% 80%

OUR STRUCTURE
โ ค ร ง ส ร้ า ง บ ริ ษั ท

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำ�กัด 
(มห�ชน)

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ดำ�เนินธุรกิจ ให้บริการด้านการ 

บริหารโครงการและควบคุม 
งานก่อสร้าง

35%

10%90%

7   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP
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OUR STORY
ท ัษ ิร บ ง อ ข ร า ก า น ฒ ัพ
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2540
 ผ�านการรับรอง 
ISO 9002:1994 

2530-2533
 โครงการ Grand China Hotel 

“โครงสร�างที่ลึกที่สุด
ในประเทศไทยในขณะนั้น”

 
2540-2545

โครงการ
รถไฟฟ�ามหานคร 

“รถไฟฟ�าใต�ดิน
สายแรกของ
ประเทศไทย”

2557
 ประกาศเจตนารมณ�

เข�าร�วมโครงการแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านการทุจริต 

(CAC)
 จัดทําารายงาน

ความย่ังยืนเป�นป�แรก

2558
 ผ�านการรับรองจาก

คณะกรรมการแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านการทุจริต 

(CAC)

2556

 ร�วมลงทุนกับบริษัท 
สวอน แอนด� แมคคลาเรน 

จําากัด และก�อตั้ง บริษัท 
สวอน แอนด� แมคคลาเรน 

(ประเทศไทย) จําากัด

2546-2549
 โครงการท�าอากาศยาน

 ิมูภณรรวุส
“World Class 

Airport”

2555

 เข�าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย�เอ็มเอไอ (mai) 
และเปล่ียนชื่อบริษัทเป�น 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร�วิส จําากัด (มหาชน)

2548
 ผ�านการรับรอง 
ISO 9001:2008

2544-2553
 โครงการสําานักงานใหญ�แห�งใหม�

ธนาคารแห�งประเทศไทย 
“บริหารจัดการโครงการเต็มรูปแบบ”

2533-2538
 Baiyoke Tower II 

“อาคารที่สูงที่สุด
ในประเทศไทยในขณะนั้น”

กัด 

2533
 ก�อต้ังบริษัท 

พีพีเอส ดีไซน� จําา
(PPSD)

2530
 ก�อต้ังบริษัท โปรเจค 

แพลนนิ่ง เซอร�วิส จําากัด 
(PPS)

2555-2558
 Central Westgate

“The Best Super 
Regional Mall in 
Southeast Asia”

2558-2560
 ICONSIAM

“ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย”

 ก�อต้ัง
บริษัท พีพีเอส 
อินฟอร�เมชั่น

คอนซัลแทนท� จําากัด
(PIC)
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OUR SUCCESS
ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ข อ ง บ ริ ษั ท

โครงการทางพิเศษสาย
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ

10   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

โครงการอาคารที่ทำาการศาลฏีกา

โครงการสำานักงานใหญ่แห่งใหม่
ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการพระพุทธเมตตาประชาไทย
ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ 
วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยาย

โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
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Central Plaza Grand Rama 9

Terminal 21

Central World Tower & 
Central World Plaza Baiyoke Tower II

ง า น ภ า ค เ อ ก ช น
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G Tower

Amway New Head Office

ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ข อ ง บ ริ ษั ท



14   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP 15   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

ICONSIAM The Renaissance Hotel, Phuket

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach Resort

14   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

Vientiane Hospital, (Laos, PDR)

Hongsa Power Plant (Laos, PDR)

Central Plaza I-City (Malaysia)

Tesco Lotus Distribution Centers
 • DC วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 
 • DC ลำาลูกกา ปทุมธานี
 • DC สามโคก ปทุมธานี
 • RDC ขอนแก่น (Chilled/Ambient)
 • RDC สุราษฎร์ธานี (Chilled/Ambient)

โครงการศูนย์ปฏิการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC 3)

ง า น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
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The Park Chidlom Condominium

Banyan Tree Resort & Spa, 
Koh Samui

ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ข อ ง บ ริ ษั ท
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PPS Information Consultant Co., Ltd.

PPS Design Co., Ltd.

BULK CONNECT
Find the right guys for your projects

Search outlist of professionals in the most active 
builders and suppliers network. Each company 
provide you with portfolio photos, products and 
company  profile.

JOIN PRO NETWORK
Be trusted business and maximize benefit of 
BUILK

Company with the PRO NETWORK badge gain all 
people trust faster. Members get a better chance 
to make deals and increase income.

SERVICE
 • ARCHITECTUTAL
 • INTERIOR DESIGN
 • MASTER PLANNING

SERVICE
•	 Project	conceptual	design	and	detailed	design
•	 Master	plan	development
•	 Preliminary	design	and	Cost	estimation
•	 Feasibility	assessment
•	 Integrated	Architectural	and	Engineering	design
•	 Green	and	Sustainable	design
•	 Sustainable	building	design,	Low	rise,	High	rise
•	 Factory	design,	Warehouse
•	 Infrastructure	design,	Flyovers,	Bridges,	Civil	works
•	 Precast	design
•	 Earthquake	performance	evaluation
•	 Wind	engineer	design
•	 Design	with	Building	Information	Management
•	 Retrofit	design,	Rehabilitation	of	existing	structures		
	 and	civil	works
•	 Underpinning	of	existing	foundations

Official Website 
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จุ ด เ ด่ น ข อ ง บ ริ ษั ท

2
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มี
ทุนจดทะเบียนสูงที่สุดใน

ประเทศและเป็นบริษัทเดียว
ในธุรกิจที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

5
แนวโน้มเติบโตกับการ
เร่งพัฒนาโครงการ

ภาครัฐ

8
ให้บริการที่ปรึกษา

โครงการอย่าง
ครบวงจร
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1
เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา

ที่ดำาเนินธุรกิจยาวนาน 
และได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางใน

วงการก่อสร้าง

4
มีโอกาสในการเติบโต
ร่วมไปกับการพัฒนา
ประเทศและโครงสร้าง

พื้นฐานภูมิภาคอาเซียน

7
มีพันธมิตรที่เข็มแข็ง 

มีโอกาสเติบโตใน
ธุรกิจใกล้เคียง

3
มีฐานะทางการเงิน

แข็งแกร่ง

6
มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาการก่อสร้างเพื่อสร้าง
โอกาสในการเจริญเติบโต 
และพัฒนาความสามารถ

ในการแข่งขัน

โ ค ร ง ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้

หมายเหตุ : รายได้อื่น หมายถึง ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื่นๆ
*  : อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) : ห้างสรรพสินค้า  อาคารสำานักงาน  โรงแรม
** : ศูนย์กระจายสินค้า/ Data Center / โรงงานอุตสาหกรรม / วัด / โชว์รูม

                  รายได้จากการบริการ 
               รายได้จากการควบคุมงาน    285.96 ล้านบาท  
     อาคารสำานักงาน  20.82  ล้านบาท  
            ห้างสรรพสินค้า 123.18 ล้านบาท   
            อาคารที่พักอาศัย 43.88  ล้านบาท  
         อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use)*  32.55  ล้านบาท  
            โรงแรม   3.35   ล้านบาท  
                     โรงพยาบาล 15.60  ล้านบาท   
                   ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 14.06   ล้านบาท  
                       อื่น ๆ **  32.52  ล้านบาท    
      รายได้จากการออกแบบ  4.30 ล้านบาท  
      รายได้จากการจัดแสดงคอนสิร์ต  - ล้านบาท   
 รายได้จากการขาย  0.84 ล้านบาท   
 รายได้อื่น  2.69 ล้านบาท  

ปี 2556

รายได้จากการบริการ  
  รายได้จากการควบคุมงาน  258.32   ล้านบาท
  อาคารสำานักงาน         23.95   ล้านบาท  
  ห้างสรรพสินค้า       89.05   ล้านบาท   
  อาคารที่พักอาศัย    60.51    ล้านบาท  
  อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use)*    35.31  ล้านบาท  
  โรงแรม        -   ล้านบาท  
  โรงพยาบาล         12.22  ล้านบาท   
  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน    15.17   ล้านบาท  
  อื่น ๆ **     22.11   ล้านบาท    
  รายได้จากการออกแบบ       5.33   ล้านบาท  
  รายได้จากการจัดแสดงคอนสิร์ต   -  ล้านบาท   
  รายได้จากการขาย   -  ล้านบาท   
  รายได้อื่น       3.16  ล้านบาท  

ปี 2557

                  รายได้จากการบริการ   
               รายได้จากการควบคุมงาน    219.13  ล้านบาท  
     อาคารสำานักงาน  22.73   ล้านบาท  
            ห้างสรรพสินค้า 69.10  ล้านบาท   
            อาคารที่พักอาศัย 61.73   ล้านบาท  
         อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use)*  17.95  ล้านบาท  
            โรงแรม   4.19   ล้านบาท  
                     โรงพยาบาล 11.22  ล้านบาท   
                   ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 19.14  ล้านบาท  
                       อื่น ๆ **  13.07   ล้านบาท    
      รายได้จากการออกแบบ    2.99  ล้านบาท  
      รายได้จากการจัดแสดงคอนสิร์ต 12.10  ล้านบาท   
 รายได้จากการขาย  - ล้านบาท   
 รายได้อื่น  4.71 ล้านบาท  

ปี 2558

290.26
ล้านบาท

98.52%

7.28%

43.08%

15.34%

11.38%

1.17%

5.46%

4.92%

11.37%

1.48%

0.29%

0.92%

263.65
ล้านบาท 97.98%

9.27%

34.47%

23.42%

13.67%

4.73%

5.87%

8.56%

2.02% 1.18%

10.37%

234.22
ล้านบาท

93.56%

31.53%

28.17%

8.19%

1.91%

5.12%

8.73%

5.96%
1.28%

5.17%

1.97%
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APPROACH

OUR
SUSTAINABILITY

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

2015  รางวัล Board of 
the Year Award 2015 
สำาหรับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

2013  รางวัล ASEAN Outstanding 
Engineering Achievement Award 
ในการประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน 
10 ประเทศ ครั้งที่ 31 (The 31st 
Conference of ASEAN Federation 
of Engineering Organizations) 
จัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

2013  รางวัล Most Innovative Award 
จาก TESCO Lotus

2014  รางวัล SET Award 2014 ด้าน
การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top 
Corporate Governance Report 
Award) จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

2014  รางวัลผลสำารวจการกำากับ
ดูแลกิจการ ระดับ 4 ดาว (Very Good 
CG Scoring) และผลประเมินการ
กำากับดูแลกิจการดีเด่น (Top Quartile 
Company) สำาหรับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2014  รางวัลที่ 3 (ระดับอาชีพ) การ
ประกวดแนวคิดการออกแบบภายใน 
สถานีรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-
เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ 
“Identity Creates Value” สำาหรับสถานี
พิษณุโลก จากพลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
จัดโดยสำานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

2014  เป็น 1 ใน 5 บริษัท จากบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI 
ทั่วประเทศ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เข้าร่วมในโครงการ Corporate 
Sustainability Advisory Program 2014

2015  รางวัล Thailand 
Sustainability Investment 
2015 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2015  รางวัลผลสำารวจการ
กำากับดูแลกิจการ ระดับ 5 
ดาว (Excellent CG Scoring) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

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

29. PHOL PHOL DHANYA 43. SCB
THE SIAM COMMERCIAL 

BANK 

30. PPS PROJECT PLANNING 
SERVICE 44. SCC THE SIAM CEMENT 

31. PS PRUKSA REAL ESTATE 45. SE-ED SE-EDUCATION 

32. PSL PRECIOUS SHIPPING 46. SIM SAMART I-MOBILE 

33. PTT PTT 47. SNC SNC FORMER 

34. PTTEP PTT EXPLORATION AND 
PRODUCTION 48. SPALI SUPALAI 

35. PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL 49. THCOM THAICOM 

36. QTC QTC ENERGY 50. TISCO TISCO FINANCIAL GROUP 

37 RATCH RATCHABURI ELECTRICITY 
GENERATING HOLDING 51. TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES 

38. ROBINS ROBINSON DEPARTMENT 
STORE 52. TMB TMB BANK 

39. SAMART SAMART CORPORATION 53. TOP THAI OIL 

40. SAMTEL SAMART TELCOMS 54. VGI VGI GLOBAL MEDIA 

41. SAT SOMBOON ADVANCE 
TECHNOLOGY 55. WACOAL THAI WACOAL 

42. SC SC ASSET CORPORATION 

No        Symbol            Logo        Public Company Limited No       Symbol             Logo        Public Company Limited

Companies with 
Excellent CG Scoring
by alphabetical order   

To recognize well performers, the list of companies attaining “Good”, “Very Good” and “Excellent” levels of recognition without regulatory  
notation (from January 1, 2014 to October 19, 2015) is publicized

  11Corporate Governance Report 
o f  T h a i  L i s t e d  C o m p a n y 2 0 1 5Thai  Institute  of  Directors

ร า ง วั ล ล่ า สุ ด

ร า ง วั ล ที่ ผ่ า น ม า

20   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

2015 ประกาศนียบัตรรับรอง
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต จากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (CAC)
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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

เต็มที่โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำาหนดกลยุทธ์และแนวทาง 
ปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ PPS รวมทั้ง ตรวจสอบ
และให้คำาแนะนำาในเรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อ 
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้เกิดการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตาม 
หลักการท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดและหลักปฏิบัติ 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 นอกจากนี้ ยังได้กำาหนดให้มีการปรับปรุงข้อกำาหนด ติดตาม
และประเมินผล เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณให้
เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมรวม 2 คร้ัง 
ตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตร

PPS ได้บริหารความยั่งยืนองค์กรภายใต้ “นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักธรรมาภิบาล และได้ให้ความสำาคัญกับ
การนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้บริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำาคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียของ 

PPS ทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ รวมถึง ได้มีการจัดทำา “ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ” เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
www.pps.co.th เพื่อสร้างจิตสำานึกและส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตาม
มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมข้ึน โดยแต่งต้ังกรรมการ 
5 ท่าน โดยมีกรรมการ 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าองค์กรอาจตัดสิน
ใจผิดพลาดซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้โดยอิสระ 
ปราศจากการควบคุมของผู้บริหาร และมีกรรมการอีก 1 ท่าน
ที่มาจากฝ่ายบริหาร ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบประการหนึ่งในการ
พัฒนาองค์กรสู่การยั่งยืน เนื่องจากสามารถให้การสนับสนุนต่อ
นโยบายหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่าง 

โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
PPS ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน 2015 (Thailand 
Sustainability Investment 2015) ในงาน SET 
Sustainability Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบ
ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน 
การจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
(ESG: Environment, Social, Governance) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)
PPS ได้คะแนนผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการ  
96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ 

ในระดับ ดีเลิศ (Corporate Governance Scoring 
Excellent) และยังเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่คะแนนผลสำารวจ
การกำากับดูแลกิจการสูงที่สุดอีกด้วย 

นอกจากนี้ PPS ยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
“คณะกรรมการแห่งปี 2558” หรือ “Board of  
the Year Awards 2015” ประเภทรางวัลชมเชย  
บริษัทหลักทรัพย์ MAI อันเป็นโครงการหนึ่งภายใต้
กิจกรรมของคณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำาเนินการเกี่ยวกับ 
Corporate Governance ในประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร กำ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

สำานักกำากับ
การปฎิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สำานัก
ตรวจสอบภายใน 

กรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ

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

ได้รับคะแนน 
88 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ 
ดีมาก

โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

โดยรวม คือ 91.04

ได้รับคะแนน 
100 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม

สมควรเป็นตัวอย่าง 
โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

โดยรวม คือ 92.68

ได้รับคะแนน 
92 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม

โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

โดยรวม คือ 91.35

2556 25582557
88

10092

ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ส า มั ญ ป ร ะ จำ า ปี

โดย ทะเบียน และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 ในปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างมีอัตราการขยายตัวค่อนข้าง 
ตำา่เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีความผันผวนค่อนข้าง
มาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาท่ีรุนแรงและกระทบกับความ
เช่ือม่ันของท้ังนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้มีส่วนได้เสีย จึง
ส่งผลให้เกิดปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ PPS ข้ึน 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการกับปัจจัยเส่ียงต่างๆ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด PPS ได้พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการความ
เส่ียงข้ึน ควบคู่ไปกับการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือ
วิเคราะห์และติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองและรายงานผล
การดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยในปีท่ี
ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงวิเคราะห์ปัจจัยด้านความ
เส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ PPS แล้วพบว่า มีอยู่ด้วยกันท้ังหมด 2 ประเด็น คือ ความ
เส่ียงด้านความปลอดภัย และความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ัน 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
ความเสี่ยงด้านคุณภาพของผลงาน	บอกว่าคุณภาพและความ
ปลอดภัยสำาคัญอย่างไร
 คุณภาพและความปลอดภัยของโครงการถือเป็นปัจจัยสำาคัญ
ลำาดับต้นๆ สำาหรับการดำาเนินธุรกิจ เน่ืองจากสามารถส่งผลกระทบ 

ท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อองค์กร ผู้บริโภค และชุมชนโดยรอบได้ 
ซ่ึง PPS ตระหนักถึงผลกระทบน้ีเป็นอย่างดี หากแต่ลักษณะ 
การดำาเนินงานของ PPS น้ัน เพียงแค่เข้าไปควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยของโครงการ ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดำาเนินการ
ก่อสร้างและไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยตรง  
ดังน้ัน แนวทางลดความเส่ียงของ PPS ท่ีเหมาะสมจึงเป็นแนวทาง
การลดความเส่ียงเชิงป้องกัน โดยการใช้นโยบายส่งเสริมในการ
เลือกคู่ค้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และกำาหนด
ให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำาแผนความปลอดภัย (Safety Plan) ในทุก
โครงการ ซ่ึงต้องครอบคลุมถึงประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี 
PPS ยังเลือกดำาเนินธุรกิจกับลูกค้าท่ีใส่ใจในคุณภาพและความ
คุ้มค่าของราคามากกว่าการดำาเนินธุรกิจแบบตัดราคาอีกด้วย
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น 
ความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน	
การดำาเนินงานของ PPS ในฐานะบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้าน
บริหารและควบคุมงานก่อสร้างนั้น จำาเป็นต้องร่วมงานกับวงการ
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวงการธุรกิจสีเทาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น PPS จึงได้จัดทำาแนวทางลดความเสี่ยง
ที่เหมาะสม ดังนี้  

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง

 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น - จัดทำา “นโยบาย 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น 
ประกาศบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.pps.co.th เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจและ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสร้าง
จิตสำานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนัก
ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ 

โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
PPS ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

 โดยได้ร่วมลงนามคำาประกาศ
เจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) 

ในวันที่ 22 มกราคม 2559
PPS ได้รับการรับรองให้เข้ามาเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

(CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 นโยบายและระบบรับเรื่องร้องเรียน - จัดทำา
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสตามแนวทาง 
Whistleblower Policy ซึ่งเป็นนโยบายการคุ้มครอง
และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยสามารถร้องเรียน
ไปที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคม ผ่านช่องทางทางเว็บไซต์และใน
รายงานประจำาปีของ PPS หรือรายงานตรงต่อ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระผ่านทาง whistleblow@pps.co.th

 การรณรงค์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น - 
ปลูกจิตสำานึกให้พนักงานด้วยการเปิดอบรมเกี่ยว
กับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานเป็น
ประจำาทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้น
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คุณภาพ
ควบคู่กับ

ความปลอดภัย

ความโปร่งใส
ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน

กำากับดูแลให้ผู้
บริหาร และพนักงาน

ทุกคนปฏิบัติตาม
กรอบการบริหาร
จัดการโครงการ

ไม่ใช้วิธีตัดราคา 
แต่เลือกดำาเนินธุรกิจ

กับลูกค้าที่ใส่ใจใน
คุณภาพและความ
คุ้มค่าของราคา

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

เม่ือพิจารณาการดำาเนินงานของ PPS ในภาพรวม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำาให้มองเห็นประเด็นมุ่งเน้น 
(Material Aspects) ระหว่าง PPS กับผู้มีส่วนได้เสีย
มากมายหลายประเด็น และเพ่ือตรวจสอบว่า PPS 
และผู้มีส่วนได้เสียต่างมีมุมมอง การรับรู้ และความ
เข้าใจเก่ียวกับประเด็นต่างๆ รวมถึงมีลำาดับความ

สำาคัญและความจำาเป็นเร่งด่วนตรงกันหรือไม่ PPS 
จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การจัดประชุมร่วมกัน การจัด
กิจกรรมเพ่ือรับฟังความเห็น การจัดทำาแบบสำารวจ 
เป็นต้น ซ่ึงสามารถจำาแนกได้ตามระดับความสัมพันธ์
และบทบาทหน้าท่ีของผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดังน้ี

PPS ตระหนักดีว่าความยั่งยืนของการดำาเนินธุรกิจนั้นไม่สามารถมองเพียง
ในระดับกระบวนการดำาเนินงานและการส่งมอบบริการของ PPS เองเท่านั้น 

แต่ต้องพิจารณาไปถึงการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ด้วยว่ามีการบริหารจัดการและการดำาเนินงานอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างไร สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียของ 
PPS มองเห็นและคิดว่ามีความสำาคัญด้วยหรือไม่ นับตั้งแต่ขั้นตอนการคิด
โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ขั้นตอนการตัดสินใจเริ่ม

โครงการและวางแผนในการบริหารโครงการ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอน
การก่อสร้าง ไปจนถึงขั้นตอนการบำารุงรักษาในช่วงรับประกันผลงาน

ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ลูกค้า

คิดโครงการ เริ่มโครงการ ออกแบบ ก่อสร้าง ส่งมอบ

พ นั ก ง า น 
ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การจัดสัมมนาพนักงานประจำาปี
• การพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน

• การจัดทำาแบบสำารวจ 
ความพึงพอใจพนักงาน

• กล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
• Whistleblower System

ลู ก ค้ า 
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดประชุมร่วมกัน

• การเยี่ยมเยียน

• การจัดทำาแบบสำารวจ 

ความพึงพอใจลูกค้า

• Whistleblower System

ผู้ อ อ ก แ บ บ /
ผู้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดประชุมร่วมกัน

• Whistleblower System

คู่ ค้ า 
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดประชุมร่วมกัน

• การเยี่ยมเยียน

• การพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะระหว่างคู่ค้า

• Whistleblower System

ชุ ม ช น
ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การเยี่ยมเยียน

• การจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อรับฟังความเห็น

• การจัดทำาแบบสำารวจเพื่อ

รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

สั ง ค ม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อรับฟังความเห็น

• Whistleblower System

สื่ อ ม ว ล ช น
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การเปิดแถลงข่าว

• Whistleblower System

ผู้ ถื อ หุ้ น
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำาปี

• การจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อรับฟังความเห็น

• Whistleblower System

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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คู่ ค้ า 

ระดับ •  Stakeholder Level 1

ความคาดหวังของ  •  ความร่วมมือกันในระยะยาว
ผู้มีส่วนได้เสีย • ความเป็นธรรมและโปร่งใส

ความท้าทายของ PPS •  การสร้างความเช่ือมั่นให้กับคู่ค้า
 •  การพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียม
 •  การสื่อสารและดำาเนินการด้านการต่อต้าน  
  คอร์รัปชั่น

พ นั ก ง า น ลู ก ค้ า 

ระดับ •  Stakeholder Level 1

ความคาดหวังของ  •  คุณภาพงานที่ดี
ผู้มีส่วนได้เสีย • ราคาที่เหมาะสม
 • ส่งมอบงานตรงเวลา
 • ความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง
 • ความโปร่งใส
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ  
  วิชาชีพ

ความท้าทายของ PPS •  การดำาเนินงานอย่างมืออาชีพด้วยมาตรฐาน  
  ระดับสากล
 •  การบริการที่มุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจ 
  สูงสุดกับลูกค้า
 •  การสื่อสารและดำาเนินการด้านการต่อต้าน  
  คอร์รัปชั่น

ผู้ อ อ ก แ บ บ / 
ผู้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง

ระดับ •  Stakeholder Level 1

ความคาดหวังของ  •  การให้คำาแนะนำาอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มีส่วนได้เสีย •  การประสานงานท่ีดี
 •  ความเป็นธรรมและโปร่งใส
 •  ความปลอดภัยในการทำางาน

ความท้าทายของ PPS •  การดำาเนินงานอย่างมืออาชีพด้วยมาตรฐาน  
  ระดับสากล
 •  การสื่อสารและดำาเนินการด้านการต่อต้าน  
  คอร์รัปชั่น

ระดับ •  Stakeholder Level 1 (ภายในองค์กร)

ความคาดหวังของ  •  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ผู้มีส่วนได้เสีย •  การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
 •  ความมั่นคงในการทำางาน
 •  ความก้าวหน้าในอาชีพ
 •  การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 •  ความปลอดภัยในการทำางาน
 •  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ความท้าทายของ PPS •  การบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการ  
  ให้เป็นที่พึงพอใจของพนักงาน
 •  การจัดทำา Career Path
 •  การพัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงาน  
  ให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร
 •  การสร้างจิตสำานึกของการเป็น “วิศวกรที่ดี”

ระดับ •  Stakeholder Level 2
  (เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ)

ความคาดหวังของ  •  การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ผู้มีส่วนได้เสีย •  การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 •  การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ความท้าทายของ PPS •  การดำาเนินงานอย่างมืออาชีพด้วยมาตรฐาน  
  ระดับสากล
 •  การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลแก่ชุมชน
 •  การจัดการข้อร้องเรียน
 •  การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้และ
  ช่วยเหลือชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากการ  
  ดำาเนินโครงการในด้านต่างๆ

ชุ ม ช น

ระดับ •  Stakeholder Level 3
  (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการโดยตรง 
  แต่มีอิทธิพลสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ)

ความคาดหวังของ  •  การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้มีส่วนได้เสีย •  การได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถ 
  นำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 •  การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ความท้าทายของ PPS •  การดำาเนินงานอย่างมืออาชีพด้วยมาตรฐาน  
  ระดับสากล
 • การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้คืนสู่สังคม
 • การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมใน
  ด้านต่างๆ

สื่ อ ม ว ล ช นผู้ ถื อ หุ้ น

ระดับ •  Stakeholder Level 3
  (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการโดยตรง 
  แต่มีอิทธิพลสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ)

ความคาดหวังของ  •  การได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว   
ผู้มีส่วนได้เสีย  แม่นยำา และครบถ้วน

ความท้าทายของ PPS •  การสร้างช่องทางการนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร  
  ของบริษัทฯ ที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความ
  น่าเชื่อถือ

ระดับ •  Stakeholder Level 3
  (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการโดยตรง 
  แต่มีอิทธิพลสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ)

ความคาดหวังของ  •  ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย • การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงและโปร่งใส
 • ความมั่นคงทางธุรกิจ

ความท้าทายของ PPS •  การสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน
 •  การจัดทำาแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สั ง ค ม

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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 ผลตอบแทนทางธุรกิจ
 การเปิดเผยข้อมูล
 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

สำาคัญ สำาคัญต่อ PPS

สำา
ค

ัญ
ต

่อ
ผ

้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

สำาคัญมาก

สำาคัญมาก

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 การอนุรักษ์พลังงาน
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Sustainable
Development

SD
ธุรกิจของเรา

Our Home
ชุมชนของเรา

Our Community

โลกของเรา
Our Environment

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

 หลังจากที่ PPS ได้รับฟังความคิดเห็น ความ
คาดหวัง และความต้องการจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ทั้งจากบุคลากรภายในองค์กร บุคคล
ภายนอกองค์กร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ PPS ทั้ง 
ทางตรงและทางอ้อม ผ่านกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมต่างๆ ท่ี PPS จัดข้ึนแล้ว PPS จึงได้รวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว มาวิเคราะห์และพิจารณา
ร่วมกับประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของ
องค์กร เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญ คัดเลือกเนื้อหา
และประเด็นสำาคัญต่างๆ ที่เห็นว่า ส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร และต่อ PPS เอง ใน

ด้านธุรกิจของเรา ด้านชุมชนของเรา และด้านโลก
ของเรา ในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่าง
 
 โดย PPS นั้น ได้มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดี
ในทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความ
สำาคัญของการเกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
พัฒนาและเติบโตควบคู่กันไปอย่างสมดุล รวม
ทั้ง มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะนำาไปสู่ความ
ยั่งยืนร่วมกันอีกด้วย

SUSTAINABILITY STRATEGY
ก ล ยุ ท ธ์ สู่ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

 โดยแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ PPS น้ัน ปูรากฐานไว้ต้ังแต่
การเร่ิมประกอบธุรกิจด้านวิศวกรท่ีปรึกษาในปี 2530  ซ่ึง PPS ได้ใส่ใจ
และให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มาโดยตลอด และถือเป็นเป้าหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
การสร้างผลกำาไร โดยในปีท่ีผ่านมา PPS พบว่า อัตราการแข่งขันด้วยวิธี
การตัดราคาในอุตสาหกรรมการก่อสร้างน้ันเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัย หากแต่ PPS ยัง
คงมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินงานตามกรอบในการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้
ได้งานท่ีมีคุณภาพ (Q) แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกำาหนด (T) และอยู่ภายใน
งบประมาณ (C) ภายใต้การบริหารทรัพยากร (R) และการบริหารความ
เส่ียง (R) อย่างเหมาะสม โดยจะต้องคำานึงถึงความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (SHE) ควบคู่ไปกับกฎหมาย 
(L) จรรยาบรรณวิชาชีพ (CP) และความต้องการของลูกค้า (CE) เพ่ือ
รักษามาตรฐานของผลงานท่ีดีและมีคุณภาพให้คงไว้ ย่ิงไปกว่าน้ัน 
แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ PPS ไม่เพียงแต่ครอบคลุมการปฏิบัติ
งานตามกรอบการบริหารจัดการโครงการเพ่ือสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าเท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุมไปถึงแนวคิด 

กระบวนการดำาเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติท่ีดีของคนภายใน
องค์กร ซ่ึงเกิดจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำานึกท่ีดีในการ
ดำาเนินธุรกิจ จนสุดท้ายท้ังหมดน้ีได้ถูกกล่ันกรองจนออกมาเป็นคำานิยาม
สำาหรับ “วิศวกรท่ีดี” ในรูปแบบของ PPS 
 PPS มุ่งหวังท่ีจะขยายผลของการเป็น “วิศวกรท่ีดี” ตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนของ PPS น้ี ให้กระจายออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ 
ระดับ ซ่ึงถือเป็นส่วนสำาคัญสำาหรับการสร้างแนวทางสู่การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของ PPS ให้ม่ันคงและยืนยาว 
 โดยการดำาเนินงานของ PPS น้ัน เร่ิมต้ังแต่ก่อต้ังองค์กรในปี 2530 มุ่ง
ขยายผลด้วยวิธีการร่วมงานกันภายในองค์กรและการร่วมงานกันภายใน
โครงการ จนกระท่ังถึงปี 2540 จึงเร่ิมขยายผลสู่ชุนชนรอบโครงการ โดย
การเปิดโอกาสและการสร้างโอกาสให้ชุมชนโดยรอบได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในโครงการ เพ่ือให้สัมผัสและรับรู้ถึงต้นแบบของการเป็น “วิศวกรท่ีดี” 
และในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้มุ่งขยายผลสู่ระดับสังคมภายนอกด้วย
วิธีการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม โดยการใช้ช่องทางการส่ือสารและ
ส่ือต่างๆ ท่ีทันสมัย นอกจากน้ีในปี 2560 ยังมีเป้าหมายท่ีจะขยายผล
ของการเป็น “วิศวกรท่ีดี” ออกไปสู่ระดับสากล (AEC) อีกด้วย 

 การบริหารความเสี่ยง
 การต่อต้านการทุจริต
 การพัฒนาบุคลากร
 กระบวนการทำางานที่มีคุณภาพ
 ความปลอดภัยในการทำางาน
 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

หลังจากวิเคราะห์และพิจารณาประเด็นสำาคัญต่างๆ จากการลำาดับความสำาคัญตามผลกระทบที่มีต่อองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทั้ง 
3 ด้านแล้ว PPS มุ่งมั่นที่จะตอบสนองและจัดการกับประเด็นทั้งหมดดังกล่าวอย่างเหมาะสมและมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง PPS จึงได้ทุ่มเทในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา โดยมุ่งดำาเนินงานตามกรอบในการบริหารจัดการ
โครงการซึ่งถือเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ PPS พร้อมทั้งกำาหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับ

แนวทางการดำาเนินงานและให้ครอบคลุมประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญทุกประเด็นอีกด้วย  

Stakeholder Level 1

Stakeholder Level 3

Stakeholder Level 2

2550

2540

2560

2570

ASEAN

Safety

Law

Customer 
Expectation

Environment

RR

Time

Quality

Cost

Health

Code of
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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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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า หลักในการ
ดำาเนินงานของ PPS ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนั้น 
เป็นการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในกระบวนการดำาเนินธุรกิจหลักขององค์กร (CSR 
in Process) อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้การดำาเนิน
งานของ PPS บรรลุผลสำาเร็จตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ได้ตั้งเป้าไว้ แผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจขององค์กรจึงเป็น
ส่วนสำาคัญที่ไม่อาจละเลยได้ PPS จึงได้กำาหนด
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุม
ถึงประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของ
ธุรกิจควบรวมกับประเด็นสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกประเด็น จนออกมาเป็นกลยุทธ์ 3 สร้าง เพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ของ “วิศวกรที่ดี” ให้ขยายผลออก
ไปสู่สังคมภายนอก โดยการ “สร้างคน” ให้เป็น
ทั้งคนเก่งและคนดี การ “สร้างผลงาน” ให้มีความ
ปลอดภัยและคุณภาพตรงตามความคาดหวังของ
ลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้า

ใหม่ และการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม” เพื่อสร้าง
ความแตกต่างในธุรกิจก่อสร้างและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาสู่ระดับชุมชนและสังคม และรวบรวม
องค์ความรู้ที่แทรกอยู่ในทุกกระบวนการและ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำานึกที่ดีใน
การดำาเนินธุรกิจ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าผ่านโมเดล
ธุรกิจในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม มาควบรวม
เป็นองค์ความรู้และเผยแพร่กลับไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
ของ PPS ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์กร 
ระดับโครงการ ไปจนถึงระดับชุมชนและสังคม เพื่อ
ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้เคยร่วมงานกับ PPS ตลอด
จนชุมชนและสังคมที่ PPS พยายามสร้างให้เติบโต
เคียงคู่กันไปนั้น จะกลับมามีส่วนช่วยสนับสนุน
และพัฒนา PPS ในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ ถือเป็น
แนวทางและกลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
PPS ที่แท้จริง อันจะนำาไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

ก า ร  
“ ส ร้ า ง ค น ”
สร้างโอกาส
ทางธุรกิจ

ก า ร  
“ ส ร้ า ง ผ ล ง า น ” 

คุณภาพ

ก า ร  
“ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
น วั ต ก ร ร ม ” 
ประสิทธิภาพ

สร้างความแตกต่าง 
ลดต้นทุน

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า 

“ วิศวกรที่ดี...จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ”

ก า ร  
“ ส ร้ า ง ค น ”
ปลูกจิตสำานึก

ด้านสิ่งแวดล้อม

ก า ร  
“ ส ร้ า ง ผ ล ง า น ” 
ประหยัดพลังงาน

ก า ร  
“ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
น วั ต ก ร ร ม ” 
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ก า ร  
“ ส ร้ า ง ค น ”

สังคมของวิศวกรที่ดี

ก า ร  
“ ส ร้ า ง ผ ล ง า น ” 

ความปลอดภัย

ก า ร  
“ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
น วั ต ก ร ร ม ” 
ความคิดใหม่ๆ 
ในวงการธุรกิจ

ก่อสร้าง

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า 

“ วิศวกรที่ดี...จะช่วยรักษาสมดุลของโลกและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้อย่างไร ”

ชุ ม ช น ข อ ง เ ร า 

“ วิศวกรที่ดี...จะช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนได้อย่างไร ”

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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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา PPS มีการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานการทำางาน PPS ทราบถึง
หัวใจของการดำาเนินธุรกิจที่มีคนเป็นศูนย์กลาง และความสามารถ
ในการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความน่าเชื่อถือ  PPS 
จึงมุ่งมั่นสร้างคนเก่งคู่คนดี  ให้ความรู้พร้อมปลูกฝังจิตสำานึก
เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีในการทำางาน มีธรรมาภิบาลต่อต้านคอรัปชั่น 
และเป็นตัวอย่างที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ไปสู่สังคมโดยรอบ รวมถึง
การทำางานโดยใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้าง
มาตรฐานและสร้างความแตกต่างในการดำาเนินธุรกิจด้วยการใช้
เทคโนโลยี  เพื่อให้ผลงานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า

PEOPLE

SAFETY QUALITY

OUR
HOME

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า
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เพราะเราเชื่อใน

คุณค่าของ

วิศวกรที่ดี
P

PPS
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PEOPLE
สร้�งคนเก่ง
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน
PPS ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนิน
ธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรให้
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานทุกระดับชั้นและเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจในการรับงานเพิ่ม 
และนอกเหนือจากความรู้แล้ว PPS 
ยังให้ความสำาคัญกับการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรไปด้วยกัน โดยจัด
ให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
ในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม
ภายใน (In-house Training) ผ่าน 
PPS Training center ซึ่งจะใช้ทั้ง
วิทยากรจากภายในและภายนอก 
การส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วย
งานภายนอก (Public Training) การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the 
Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่าน YouTube Channel ของ PPS 
(E-Leaning) การสอนงานด้วยระบบ
พี่เลี้ยง (Coaching) รวมถึงได้จัดทำา

แผนการพัฒนารายบุคคล  
(Individual Development Plan) ซึ่งใช้ 
Competency มาเป็นเกณฑ์ในการจัด
ทำา ทำาให้บุคลากรได้รับความรู้ และ
เกิดความเชี่ยวชาญในการทำางาน
ด้านต่างๆ สอดคล้องกับสายงาน
ที่พนักงานนั้นเลือกที่จะเติบโตไป
พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ

โครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ  
(ต่อเนื่อง 2 ปี)”
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรและพัฒนาบุคลากรภายใน
บริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในสายวิชาชีพมากขึ้นไปสู่ระดับ
ผู้ชำานาญการหรือสายบริหารใน
อนาคต พร้อมเป็นการเปิดโอกาส 
ให้พนักงานที่สนใจสมัครขอรับทุน
การศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญาตรี  
ในสายงานท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบอยู่ 
จึงได้มีการให้ทุนการศึกษา ทั้งนี้
พนักงานท่ีประสงค์ขอรับทุนต้องได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกและยอมรับจาก
ผู้จัดการโครงการและผู้อำานวยการ 
โครงการในเรื่องความรับผิดชอบและ

ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และ
ต้องผ่านคุณสมบัติในการขอทุนตาม
ที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ก่อน และหลัง
จากสำาเร็จการศึกษา ต้องปฏิบัติงาน
กับบริษัทฯ เป็นเวลา 3 เท่าของเวลา
เรียน (จำานวนปี)

เงินรางวัลจูงใจในการสอบเลื่อน
ระดับใบประกอบวิชาชีพ
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรภายในองค์กร PPS ต้องการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้
มีการสอบเลื่อนขั้นเป็นระดับสามัญ
และระดับวุฒิ โดยเสนอให้เป็นเงิน
รางวัลจูงใจ สำาหรับวิศวกรและ
สถาปนิกระดับภาคีที่สอบเลื่อนระดับ
ได้เป็นระดับสามัญ และวิศวกรและ
สถาปนิกระดับสามัญที่สอบเลื่อน
ระดับได้เป็นระดับวุฒิ เพื่อกระตุ้น
ให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้า และในส่วนของบริษัทเองก็มี
บุคลากรที่มีระดับใบประกอบวิชาชีพ
ที่สูงขึ้นเพื่อใช้ในการยื่นเสนองาน
ต่อไป

ส่งเสริมคนดี
รางวัลคุณค่า...คู่ควรแก่ความไว้
วางใจ
PPS ได้จัดรางวัลพิเศษนี้ มอบให้กับ
พนักงานที่มีความโดดเด่นในด้าน
การทำางานและในด้านการทำาคุณ
ความดี โดยมีการเสนอชื่อเข้าในที่
ประชุมในแต่ละเดือนเพื่อสรุปหา
พนักงานที่มีคุณค่าประจำาเดือนนั้นๆ  
ซึ่งพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานคุณค่าจะได้รับเงินรางวัล 
โล่ประกาศเกียรติคุณ การพิจารณา
เลื่อนระดับ การขึ้นเงินเดือนและเงิน
โบนัสในระดับที่สูงที่สุดขององค์กร 
ทั้งนี้ “รางวัลคุณค่า..คู่ควรแก่ความ
ไว้วางใจ” ยังเป็นรางวัลที่ช่วยสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร 
และกระตุ้นให้พนักงานพัฒนา
ศักยภาพทั้งตนเองให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

สร้�งคว�มผูกพัน
กิจกรรม Monthly Assembly
เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเป็นประจำา 
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งนโยบาย 
ระเบียบ และเหตุการณ์สำาคัญ ท่ีเกิด

ข้ึนในบริษัทให้กับพนักงานได้รับทราบ 
และแนะนำาตัวพนักงานใหม่ท่ีเพ่ิงจะ
เข้ามาร่วมทำางานกับ PPS ให้รู้จักและ 
สร้างความผูกพันในองค์กร ท้ังน้ียังมี 
การร่วมจับฉลากของขวัญเล็กๆ น้อยๆ 
ท่ีให้พนักงานและผู้บริหารได้จัดเตรียม
มา และร่วมกันอวยพรและฉลอง 
วันเกิดให้กับพนักงานและผู้บริหาร 
ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับเดือนน้ันๆ

โครงการสัมมนาพนักงานประจำาปี
เพื่อเป็นรางวัลและกำาลังใจ หลังจาก
ได้ทุ่มเททำางานให้กับบริษัท และเพื่อ
สร้างพลังในการทำางานต่อไป อีกทั้ง
ยังเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย
ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติของพนักงาน 
ให้เกิดความสามัคคีและสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และ
ระหว่างพนักงานกับพนักงานเอง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงบริหาร 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สามารถนำา
มาประยุกต์กับวิธีการทำางานร่วม
กัน และการสื่อสารภายใน โดยช่วย
เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดย PPS มีนโยบายจัดกิจกรรม
สัมมนาต่างจังหวัด ปีละ 3 ครั้ง

โครงการสัมมนาพนักงานใหม่ 
“การสร้างความผูกพันในองค์กร 
กิจกรรม Adventure Team 
Synergy รุ่นที่ 1” ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สิ่งที่สำาคัญที่สุดในการทำางานคือการ
ทำางานเป็นทีม การรู้จักวัฒนธรรม
องค์กร PPS ได้เล็งเห็นว่าการฝึก
แบบทหาร เป็นการฝึกที่เหมาะสม
และรวดเร็วที่สุด ที่จะใช้ปรับฐาน
ความรู้ และความเป็น Teamwork 
รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
PPS จึงได้จัดงานสัมมนาพนักงาน
ใหม่ในรูปแบบกิจกรรม Adventure 
Team Synergy รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้น เพื่อ
ให้ พนักงานใหม่ รู้จักพนักงานรุ่นพี่ 
และให้ พนักงานใหม่รู้จักวัฒนธรรม
องค์กร รู้จักการเป็นผู้นำา การเป็น
ผู้ตาม การฟังคำาสั่ง การออกคำาสั่ง 
และระเบียบวินัย และจากการเข้า
ค่าย ทำาให้เกิดการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
กันในหมู่พนักงาน เพื่อจะได้ช่วย
เหลือกันในอนาคต เมื่อแยกย้ายไป
อยู่ที่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า
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กิจกรรมวิ่งมาราธอน “EIT Mini 
Marathon”
การออกกำาลังกายเป็นปัจจัยสำาคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้บุคคลนั้น
ประสบความสำาเร็จ ดังคำากล่าวที่ว่า
ผู้ที่มีสุขภาพที่ดีกว่าจะเป็นผู้ที่ชนะ
ในระยะยาว ในปี 2556 และ 2557 
PPS ได้มีการพาพนักงานไปร่วม
กิจกรรมมาราธอนภายนอกอยู่หลาย
ครั้ง ภายใต้ชื่อทีม PPS Spirit ส่วน
ในปี 2558 PPS ได้ร่วมกับวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดงาน EIT Minimara-
thon ขึ้นที่ สวนหลวง ร.9 โดยมี 
การวิ่งในระยะ 6 กิโลเมตร และ  
12 กิโลเมตร ในการจัดครั้งนี้ PPS 
วิ่งอยู่ในชื่อทีม PPS Run for Love 
และได้รางวัลประเภทส่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากที่สุด และจากกิจกรรม
นี้ก็ได้ส่งผลให้พนักงาน มีงานอดิเรก
คือการออกกำาลังกาย ซึ่งช่วยทำาให้
พนักงานมีสุขภาพดีทั้งกายใจ และ
ทำาให้ความสามัคคีภายในองค์กร
เพิ่มขึ้นมากจากการเล่นกีฬา

กิจกรรมกีฬาสี “PPS Sport Day”
กิจกรรมกีฬาสี หรือ PPS Sport Day 
เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปี 
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างเสริมและกระตุ้น
ให้พนักงานได้ออกกำาลังกาย ช่วยลด
ความตึงเครียดจากการทำางาน และ
ละลายพฤติกรรมระหว่างเพ่ือนร่วม
งานและผู้บริหาร สร้างความสามัคคี 
รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ ซ่ึง
กิจกรรมน้ีถือว่าช่วยเสริมสร้างทัศนคติ
และวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
เป็นกิจกรรมท่ี PPS จัดข้ึนเป็นประจำา
ทุกปีเช่นเดียวกัน กิจกรรมน้ีถือว่าเป็น 
กิจกรรมท่ีมอบความสุขและรางวัลต่างๆ 
เช่น การแจกทองคำาให้กับพนักงาน 
การมอบโล่รางวัลสำาหรับพนักงาน
ดีเด่นในสาขาต่างๆ เพ่ือตอบแทน
พนักงานท่ีทำางานทุ่มเทกำาลังกาย 
กำาลังใจ และกำาลังทางความคิดให้
กับ PPS ตลอดท้ังปีท่ีผ่านมา และ
ภายในงานยังมีกิจกรรมประกวดการ
แสดงของพนักงาน เพ่ือสร้างความ
สนุกสนาน เพ่ิมสีสันภายในงานอีกด้วย 
และทุกปีในงานน้ีจะมีการรวบรวมเงิน

ท่ีได้จากกิจกรรมนำาไปบริจาคให้มูลนิธิ
เพ่ือนักเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรม
ราชินีปถัมภ์ จนล่าสุดเกิดเป็นกองทุน
เพ่ือการศึกษาของลูกหลานของพนักงาน 
PPS อีกด้วย

สร้�งคว�มสุข
โครงการ Employee Joint 
Investment Program (EJIP)
PPS ตระหนักดีว่า พนักงานคือทรัพย์สิน
อันทรงคุณค่าสูงท่ีสุดของบริษัทฯ 
บุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์และมีคุณธรรม เป็น
บุคลากรท่ีทรงคุณค่าท่ีบริษัทฯ จะต้อง
ดูแลพวกเขาให้ดีท่ีสุด โครงการ Employee 
Joint Invesetment เป็นโครงการหน่ึงท่ีมี
วัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ คัดเลือก
พนักงานท่ีบริษัทฯ คิดว่าเป็นพนักงานท่ี
ทรงคุณค่า เพ่ือท่ีจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
PPS ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ร่วมสนับสนุน
การถือหุ้น PPS ของพวกเขาอีกเท่าหน่ึง
ของท่ีพวกเขาลงทุนในกิจการของบริษัทฯ
เอง  ท้ังน้ีเพ่ือยืนยันความเป็นเจ้าของร่วม
กันในบริษัทฯ ของพนักงาน PPS โดยใน
ปัจจุบันบริษัทฯได้ดำาเนินโครงการ EJIP น้ี
มาแล้ว 2 รุ่น

สวัสดิการผู้เกษียณอายุ
พนักงานที่พ้นสภาพจากการ
เป็นพนักงานเมื่ออายุครบ 60 ปี 
พนักงานจะได้รับเงินเกษียณเป็น 
ค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงานตาม
อายุงานของพนักงาน และนอกจาก
พนักงานที่เกษียณอายุจะได้รับเงิน
เกษียณตามกฏหมายแรงงานแล้ว 
พนักงานยังสามารถทำางานร่วมกับ 
PPS โดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการ
ของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการทำา
สัญญาจ้างทุกๆ 1 ปี เป็นการรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความ
สามารถ ให้ทำางานร่วมกับ PPS ต่อ
ไปในระยะยาว และเป็นครูสอนให้
พนักงาน PPS รุ่นใหม่ได้อีกด้วย

สวัสดิการพนักงานลาคลอดได้ถึง 
6 เดือน ยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อเด็ก
ปลายปี 2558 PPS ได้เข้าร่วม 
เครือข่าย 30 องค์กรแรก ท่ีเข้าร่วม
โครงการ Child-friendlty business 
(การดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อเด็ก) 
โดยองค์การยูนิเซฟ และเพ่ือยืนยัน
ในคำาม่ันท่ีให้ไว้ ในการเคารพต่อสิทธิ
ของแม่และเด็ก บริษัทฯ ได้เพ่ิมระยะ
เวลาการลาคลอดจากเดิมไม่เกิน 90 
วันตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมาย เป็น
ลาคลอดได้ไม่เกิน 180 วัน เพ่ือให้

พนักงานได้เตรียมตัวในการคลอด 
และดูแลพักฟ้ืนร่างกายหลังการ
คลอด พร้อมท้ังเป็นช่วงเวลาท่ีเด็ก
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษจากคุณแม่

กองทุนเพื่อการศึกษาของลูก
หลาน PPS
เป็นสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากความ
ห่วงใยของผู้บริหาร PPS ที่มีต่อการ
ศึกษาของลูกหลานของพนักงาน
ในองค์กร โดยจัดตั้งเป็นกองทุน
เพื่อการศึกษาของลูกหลาน PPS 
ขึ้น เพื่อมอบทุนให้กับลูกหลานของ
พนักงานที่กำาลังศึกษาอยู่ กองทุนที่
จัดตั้งขึ้นนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจ
กันของพนักงานและผู้บริหาร ที่ช่วย
กันบริจาค โดยในปี 2558 มียอด
บริจาครวมเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 
100,000 บาทเป็นทุนตั้งต้น

อยู่นาน 15 ปี ได้ทอง 2 บาท อยู่
นาน 15 ปี ได้เหรียญ “คู่ควรแก่
การไว้วางใจ”
เป็นประเพณีที่ทำาสืบต่อกันมาตั้งแต่
จัดตั้งบริษัทฯครบ 15 ปี PPS จะ
มอบเหรียญ “คู่ควรแก่การไว้วางใจ” 
ที่ทำาจากทองคำาหนัก 2 บาท 
ภายในมีคาถาประกอบที่เขียนว่า 
ผู้ใดรักษาเหรียญนี้ได้จะมีแต่ความ

สุขความเจริญ เพื่อเป็นกุศโลบาย
ในการประหยัด มัธยัสถ์ และเพื่อ
เป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับพนักงานคุณค่าที่มี
ความรักความผูกพันกับองค์กรมา
ยาวนาน

การสำารวจความพึงพอใจพนักงาน
PPS ได้ตระหนักว่าพนักงานที่มี
ความสุข ย่อมทำางานได้ดีกว่า  
บริษัทฯ จึงได้จัดทำาแบบสำารวจ
ทัศนคติ เพื่อประเมินความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการทำางานของ
พนักงานเป็นประจำาทุกปี จึงได้ขอ
ความร่วมมือให้พนักงานตอบแบบ
สำารวจตามความเป็นจริง เพื่อนำา
ข้อมูลจากผลการประเมินและข้อ
เสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนา
องค์กรด้านระบบการบริหารงาน
บุคคล การพัฒนาบุคลากร ตลอด
จนการสร้างความพึงพอและแรง
จูงใจในการทำางานของพนักงานใน
บริษัทฯต่อไป โดยมีการนำาผลชี้วัด
ดัชนีความพึงพอใจไปเปรียบเทียบ
กับจำานวนการลาออกของพนักงาน 
เพื่อหาทางพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า
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QUALITY
ISO
PPS เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
รายแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9002 จากสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน 
EAQA (Environmental Accredited 
Quality Assessment) จากประเทศ
อังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2542 และได้มีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้ใบรับ
รองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 
2008 จาก BVQI  (Bureau Veritas 
Quality International) ซึ่ง PPS ได้นำา
ระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุก
โครงการที่ PPS เป็นผู้บริหารและ
ควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการ
ตรวจติดตามจาก Internal Auditor 
และจาก BVQI ทุกๆ 6 เดือน

การสำารวจความพึงพอใจลูกค้า
PPS คำานึงถึงความต้องการและ
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับ
แรก เราเอาใจใส่การให้บริการตลอด
การดำาเนินงานเสมอมา เพราะเป็น
ปัจจัยหลักที่สำาคัญสำาหรับดำาเนิน
ธุรกิจที่เป็นเลิศ ดังนั้นในทุกๆ ปี 
PPS จึงได้มีการสำารวจและประเมิน
ความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อการให้
บริการ ในประเด็นด้านคุณภาพ
ของผลงานและการให้บริการ โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำาข้อมูลจาก
การประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ 
มาพัฒนาและปรับปรุงในการให้
บริการและการทำางานของ PPS ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปี 2558 ผลการ
สำารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดย
รวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77%

Google Apps
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์กร การนำาเทคโนโลยี
ของ Google มาประยุกต์ใช้ในการ
แชร์ข้อมูลระหว่างไซต์งานก่อสร้าง
กับออฟฟิศ ผ่านระบบ Google 
Drive ซึ่งสามารถอัพเดตข้อมูลได้
ตลอดเวลา ทำาให้รวดเร็วต่อการ
ทำางาน และสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า โดยการ
เก็บรักษาข้อมูลสำาคัญต่างๆ ของ
โครงการไว้ในระบบ พนักงานหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งปันหรือแชร์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้สู่สาธารณะ
ได้หากเป็นข้อมูลที่สามารถเปิด
เผยได้ นอกจากนี้ PPS ยังได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำาเนิน
งานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากร
บุคคล ซึ่งระบบนี้สามารถจัด
เก็บข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรได้
อย่างเป็นระบบ ทำาให้ง่ายต่อการ
ค้นหาและใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการ
เพิ่มศักยภาพทางการบริหารงบ
ประมาณโครงการ รวมไปถึงการ
บริหารงานขององค์กรอีกด้วยเพื่อ
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด

ProjectLive
PPS Group มีความใส่ใจในการ
พัฒนากระบวนการทำางานด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาตลอด 
โดยในอดีตมีการรายงานความ 
คืบหน้าโครงการผ่านระบบ  
webbase และในปี พ.ศ. 2557 มี

การพัฒนา Application สำาหรับ 
ตรวจงานในระบบปฎิบัติการ ios  
ที่ชื่อว่า Sitewalk ขึ้น  จนในปี พ.ศ. 
2558 ที่ผ่านมา PPS ได้พัฒนา
โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางานผ่านระบบ web application 
โดยใช้ชื่อรวมเรียกโครงการนี้ว่า 
โครงการ “ Project Live” ขึ้น เพื่อ
นำาเข้ามาอำานวยความสะดวกใน
การตรวจสอบงาน ควบคุมงานด้าน
การก่อสร้าง การจัดทำาเอกสาร รวม
ถึงอำานวยความสะดวกในการทำา
ธุรกรรมของพนักงานผ่านระบบ
นี้ ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone และ
คอมพิวเตอร์ ช่วยให้โครงการเกิด
ความสะดวกในการตรวจสอบและ
ติดตามงานผ่านข้อมูลออนไลน์ 
ช่วยลดระยะเวลาในการทำาเอกสาร
โครงการ และยังช่วยให้การรับ-ส่ง 
ข้อมูลทำาได้รวดเร็วขึ้น จากการ
พัฒนาโปรแกรมดังกล่าวที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำางานและช่วย
แก้ปัญหาหน้างานได้แล้ว ส่วน
ในระยะต่อไปจะต่อยอดพัฒนา
โปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการ
งานอื่นๆ ได้มากขึ้น อาทิเช่น การ

ทำา Letter & Memo, บันทึกการ
ประชุม, การโอนย้ายพนักงาน, การ
ลาหยุด เป็นต้น การพัฒนาดังกล่าว
นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของ
การบริหารโครงการแล้ว ยังจะช่วย
ลดการใช้ปริมาณกระดาษ เนื่องจาก
ข้อมูลจะอยู่ในรูปของ E-Documents 
เรียบร้อยแล้ว และ PPS Group ก็
มีวิสัยทัศน์ว่าในปี 2560 ระบบการ
ทำางานของ PPS Group ทั้งหมด
จะต้องอยู่ในระบบ Project Live 
ทั้งหมด
 เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริม
พนักงานได้ทดลองใช้โปรแกรม
ที่บริษัทได้สร้างขึ้น และเพื่อ
ประสิทธิภาพของงานที่ดียิ่งๆ ขึ้น
ในอนาคต PPS จึงได้จัดโครงการ 
PPS Project Live Challenge ขึ้น
ในปี 2558 โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 
2 ครั้ง ซึ่งในครั้งแรกมีเงินรางวัล
รวม 30,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการ
แข่งขันคือ “สามารถนำาโปรแกรม 
Project Live ไปใช้งานและพัฒนา
งานอะไรในหน่วยงานได้บ้าง” และ
สำาหรับการแข่งขันในครั้งที่ 2 มีเงิน
รางวัลรวม 35,000 บาท เงื่อนไขใน
การแข่งขันคือ “ครั้งนี้ต้องดีกว่าครั้ง
แรก” และในการแข่งขันได้กำาหนด
ระยะเวลาการเริ่มแข่งขันจนถึงวันนำา

เสนอผลงาน รวมระยะเวลา 2 เดือน 
เพื่อให้พนักงานที่เข้าร่วมแข่งขันใน
แต่ละทีม มีเวลาในการเพิ่มทักษะ
ในการใช้งานโปรแกรม และพัฒนา
ศักยภาพของตนในการนำาเสนอ

SAFETY
SHE Policy
PPS เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรม และเนื่องจากลักษณะ
ของธุรกิจ เป็นตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพของโครงการ PPS 
จึงมีเป้าหมายในการทำางาน เป็น
คุณภาพ (Quality), งบประมาณ 
(Cost) และเวลา (Time) แต่ก็ได้
ตระหนักว่า ยังมีกรอบการทำางานที่
ต้องคำานึงถึงเป็นเรื่องความปลอดภัย
โดย Safty (S) Health (H) และ En-
vironment (E) จึงได้จัดทำาแผนเกี่ยว
กับความปลอดภัย (Safety Plan) 
การจัดการเรื่องสุขอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในสำานักงานและในสถานที่
ก่อสร้าง การจัดการอบรมด้านความ
ปลอดภัย เรื่องข้อกำาหนด ข้อปฏิบัติ 
และมาตรการการจัดการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน ตาม 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน (Safety, Health and 
Environment, SHE) อย่างสมำ่าเสมอ 
โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อ
ลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายและ
อุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ PPS ได้จัดทำา 
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
เพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากประกัน
สังคมและสวัสดิการอื่นๆ ที่ 
กฏหมายกำาหนด ให้กับพนักงาน
ทุกคน และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานให้แก่
พนักงานที่ต้องประจำาและปฏิบัติ
งานในพื้นที่การก่อสร้างได้แก่ 
หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ พร้อม
ทั้งมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย (จป) ที่ผ่านการอบรมด้าน
ความปลอดภัยคอยดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่ง 
ผลการดำาเนินงานตลอดปี 2558 
ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุจากการทำางาน
ร้ายแรงถึงขั้นหยุดงานหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทำางาน และยิ่งไปกว่า
นั้น PPS ได้ควบคุมดูแลผู้รับเหมา
ให้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน (SHE) และ
ปฏิบัติตามข้อกฏหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น ทำาความ
สะอาดล้อและตัวถังรถก่อนออกจาก
สถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องดูแล
รักษาความสะอาดทางเท้า ถนน 
และที่สาธารณะที่อยู่ติดกับสถานที่
ก่อสร้าง การป้องกันไม่ให้เกิดเสียง
และแสงรบกวนชมุชนขา้งเคยีงสถาน
ที่ก่อสร้าง และมีมาตรการควบคุม
และกำาจัดของเสียจากการก่อสร้าง 
ซึ่งเป็นมาตรฐานการดำาเนินงานที่ 
PPS ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด

ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า
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P

PPS

OUR
COMMUNITY

ชุ ม ช น ข อ ง เ ร า

ผลงานที่ดีจะเกิดจากความสัมพันธ์ของคนที่ดี PPS ตระหนักถึงการดูแลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการทำางาน เริ่มจากพนักงานของ PPS เอง ไปถึงผู้รับเหมา ผู้จัดวัสดุ
ก่อสร้าง คนงาน และทุกๆ คนที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงครอบครัวของพวก
เขาเหล่านี้ จะต้องได้รับการดูแลอย่างดี เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในค่าของความ
เป็นมนุษย์ของพวกเขา รวมถึงการให้ความรู้ กาพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องวิชาการ
และในเรื่องคุณธรรม  โดยผ่านโครงการ ที่ชื่อว่า “วิศวกรที่ดี”  และพยายาม
อย่างยิ่งที่จะเผยแผ่ความเป็นตัวตนของ PPS ออกไปให้กับสังคม เพื่อที่จะ
ทำาให้สังคมรอบๆ เราดีขึ้น ขยายไปสู่สังคมที่ดีขึ้น ยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นวงขยาย

IGNITE

NETWORK PARTICIPATE

เริ่มเข้ามาทำางานที่บริษัท PPS ได้อย่างไร
เมื่อก่อนผมทำางานที่บริษัทรับเหมา และก็ได้ทำางานร่วมกับบริษัท PPS 
พอจบโครงการ ก็ได้มีโอกาสมาสมัครงานที่บริษัท PPS และได้ทำางานที่ 
PPS ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ตั้งแต่วันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2533 จนถึง
ปัจจุบัน ก็ร่วม 26 ปีแล้วครับ 

ที่ผ่านมาดูแลรับผิดชอบงานในลักษณะไหนบ้าง
งานส่วนใหญ่ที่ผ่านมา ก็จะเป็นงานอาคารสูง ไซต์แรกที่ผมทำาคือ 
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ โครงการ 
จิวเวอรี่ เทรด เซ็นเตอร์  โรงแรม เซ็นทารา และห้างสรรพสินค้าต่างๆ  
เช่น ห้างเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น เดอะพาซิโอ เทอร์มินัล 21

บ ท สั ม ภ า ษ ณ์

คุณธาวิน สงครามรอด 
จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 
และสอบ ก.ว.พิเศษ เป็นวิศวกรโยธา
ระดับภาคีพิเศษ เมื่อปีพ.ศ. 2544

ตอนนี้ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานไหนอยู่
 ตอนนี้รับผิดชอบงานที่ไซต์แอสปาย วุฒากาศ ในตำาแหน่งผู้จัดการ
โครงการเป็นไซต์แรกครับ

ในการทำางานได้นำาอุปกรณ์ และความไฮเทคอะไรมาใช้บ้าง
 รุ่นผมนี่ก็ ไม่ค่อยเก่งในเรื่องเทคโนโลยีหรือความไฮเทคแล้วล่ะครับ 
แต่ด้วยความชอบส่วนตัวก็พยายามที่จะศึกษา เรียนรู้ และก็ใช้งาน พวก
แอพพลิเคชั่นเช่น ไลน์ Facebook เป็นพื้นฐาน รวมทั้งเมื่อผมได้มารับ
ผิดชอบงานที่โครงการแอสปาย วุฒากาศ และก็ได้ทราบว่าทางบริษัท
มีนโยบายนำาเทคโลยี ด้านไอทีแล้วก็ระบบอินเตอร์เนตมาประยุกต์ใช้ เกิด
เป็น Project Live และมีการนำาข้อมูลของทุกโครงการเก็บไว้ใน google 
drive  ผมก็ได้ปรึกษาและเรียนรู้กับ PD คุณจตุพล เพราะช่วงแรก ผมก็
ไม่เข้าใจ แต่ก็ศึกษา เปิดใจรับฟังแล้วก็ฝึกทำาและทำามาเรื่อยๆ 

Project Live ดีอย่างไร
Project Live เป็นโปรแกรมที่มีความสะดวก ในแง่การออกDefect การ
ออก Safety improvement request (SIR) แล้วก็การออก Non 
conforming report lists (NCR)ต่างๆ แต่ก้อมีข้อเสียคือคนที่ออกจะ
ต้องปิดเอง คนอื่นไม่สามารถปิดงานได้

ทำาไมไซต์แอสปาย วุฒากาศ ถึงได้รับรางวัล Innovation Technol-
ogy (Project Live) 
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่มองเห็นถึงความสำาคัญและความ
สามารถของไซต์เรา ซึ่งต้องยกความดีให้กับ PD ที่พยายามพลักดันให้
เกิดการใช้ Project Live, Google drive, Builk site walk แล้วพวกเรา
ก็พยายามทำา ถึงจะยังไม่ดีมาก แต่เราก็มีความตั้งใจที่จะทำา

แล้วผมเองก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามาใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่
พวกเราได้คิดได้สร้างขึ้นมา อยากให้ทุกคนได้เข้ามาใช้ดู สำาหรับผมแล้ว
คิดว่า ไม่ว่ารุ่นไหนๆ ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกคนครับ
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IGNITE
การจัดอบรมให้แก่บุคคลภายนอก
PPS ได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเป็นอย่างย่ิง 
เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีศักยภาพจะเป็น
กำาลังสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้
ประสบความสำาเร็จ PPS จึงได้จัดให้
มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกระดับเป็นประจำาสมำา่เสมอ โดย
มีศูนย์ฝึกอบรมของ PPS หรือ “PPS 
Training Center” เป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาบุคลากร ซ่ึง “PPS 
Training Center” น้ี ได้รับการรับรอง
จากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่าย
การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuing Professional 
Development) สามารถออกวุฒิบัตร
(Certificate) เพ่ือรับรองกิจกรรมและ
จำานวนหน่วยพัฒนา PDU (Profes-
sional Development Unit) ให้ผู้ท่ีผ่าน
การอบรม ท้ังบุคลากรภายในและ
ภายนอก ซ่ึงหน่วยความรู้ (PDU) 
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการขอ
เล่ือนระดับข้ันวิศวกรจากสภาวิศวกร
ได้ ซ่ึงในปี 2558 ไม่เพียงแต่บุคลากร
ภายในเท่าน้ันท่ีให้ความสนใจกับ

หลักสูตรอบรมท่ีได้รับการรับรอง
หน่วย PDU ยังมีบุคลากรภายนอก
จำานวนไม่น้อยท่ีได้ให้ความสนใจและ
ได้เข้าร่วมฝึกอบรม และนอกจากน้ัน 
PPS ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วย 
งานภายนอก ให้ไปทำาการอบรม
ให้กับพนักงานของหน่วยงานเหล่า
น้ัน ตัวอย่างเช่น การจัดอบรมให้
กับ กฟผ Omegaworldclass, บริษัท 
สยามคูโบต้า จำากัด และ PPS ยังได้
รับเกียรติจากสมาคมวิศวกรท่ีปรึกษา
แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรรับเชิญ
เพ่ือสอนและถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
สัญญาสากล (FIDIC) ให้กับหน่วย
งานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
อีกด้วย

ช่างมันส์ Blog
แหล่งรวมความรู้และสาระเกี่ยว
กับงานช่าง งานวิศวกรรม งาน
สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อแบ่งปันให้แก่บุคคลทั่วไป 
โดยเผยแพร่ผ่านทาง changmuns.
blogspot.com และ www.facebook.
com/changmuns

ช่างมันส์ Radio
รายการสนทนาบันเทิงเรื่องของ
ช่าง ที่จะทำาให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ
งานช่าง กลายเป็นเรื่องง่าย โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา มา
ร่วมพูดคุยให้ความรู้ รวมทั้งตอบ
คำาถามจากผู้ฟังทางบ้าน อย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจ
ง่าย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 
14.00-15.00 น. ทาง FM 106 MHz

Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี”
การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
แนวใหม่ ผ่านเร่ืองราวน่ารู้ของ 2 ตัว
การ์ตูนผู้น่ารัก คือ Mr.Mole และ 
ลุงพี ท่ีจะต้องมาพัวพันและแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมต่างๆ ท่ีเกิด
ข้ึน โดยในปีท่ีผ่านมา PPS ได้ผลิต 
Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” 
กว่า 30 ตอน เผยแพร่ผ่านทาง You-
Tube ช่อง Changmuns Channel และ 
www.facebook.com/WhiteEngineer 
นอกจากน้ี ไทยรัฐทีวีได้เล็งเห็นความ
สำาคัญของการให้ความรู้ทางช่าง
ท่ัวไปแก่เยาวชน Animation “เกร็ด
ความรู้กับลุงพี” จึงได้ออกอากาศ
ผ่านส่ือโทรทัศน์ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 
32 HD ทุกวันเสาร์ เวลา 8.00-8.30 น.

PARTICIPATE
โครงการฝึกงานกับ PPS
โครงการน้ีเกิดจากความร่วมมือ
กันระหว่างบริษัทเอกชนในภาค
อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา 
เพ่ือท่ีจะให้สถาบันการศึกษาสามารถ
ผลิตนักศึกษาได้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด ในทุกๆ ปี PPS จึงได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลาย
สถาบันเข้ามาร่วมฝึกงานและเรียน
รู้การทำางานจริง โดยมีบุคลากรผู้
เช่ียวชาญเป็นพ่ีเล้ียงถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักศึกษา และเป็นโอกาสท่ี PPS 
จะได้คัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเป็น
พนักงานต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ร่วมสนับสนุน “มูลนิธิพระพุทธเมตตา 
ประชาไทยในพระบรมราชินูปถัมถ์”
PPS ร่วมสมทบทุนจำานวน 300,000 
บาท ให้แก่มูลนิธิพระพุทธเมตตา
ประชาไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อดำาเนินการดูแล
รักษาพื้นที่ พุทธอุทยานพระพุทธ
เมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาร
ราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการนี้ 
PPS ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้าง
และบริหารโครงการมาตั้งแต่ต้น 
โครงการนี้เป็นการสร้างพระพุทธรูป
สำาริดปางขอฝนองค์ใหญ่ ที่สูงถึง 
32 เมตร ที่มีความน่าทึ่งทางด้าน
วิศวกรรม และในพื้นที่ยังมีอาคารที่
จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยว
กับพระพุทธศาสนาและความเป็น
มาของโครงการก่อสร้างศาสนสถาน
แห่งนี้ที่แสดงถึงความก้าวหน้าทาง
งานวิศวกรรมของประเทศไทย

ร่วมสนับสนุน “มูลนิธิ ไอแคร์ 
ประเทศไทย”
มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย เป็น
องค์กรการกุศลที่มีความความมุ่ง
มั่นที่จะพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
โดยเสริมสร้างพลังเยาวชน และ
อนุเคราะห์คนด้อยโอกาส และเพื่อ
เป็นการสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ของมูลนิธิ PPS จึงได้สนับสนุนเงิน
ให้แก่มูลนิธิ เพื่อให้มูลนิธิสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
จะพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก 
ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 8
PPS เป็นผู้สนับสนุนหลักใน 
โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก ระดับ
อุดมศึกษา ซึ่งเป็นเวทีที่ให้นักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบัน
ได้มีโอกาสนำาความรู้ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เริ่มจาก
การวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ
โครงสร้าง วางแผนก่อสร้างและ
ก่อสร้างโครงสร้างตามที่ออกแบบ
ไว้ ทดสอบและปรับแก้โครงสร้าง
ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัด

ที่สุด และทดสอบการรับนำ้าหนักของ
โครงสร้างจนถึงภาวะวิบัติ นักศึกษา
จะได้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริง 
สภาวะวิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อนักศึกษา โดยในปีที่ผ่าน
มามีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งสิ้น 28 ทีม

โครงการประกวดวาดภาพ 
Storyboard “เกร็ดความรู้กับลุงพี”
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้นำาความรู้ความสามารถมา
ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์สังคม และ
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาค
การศึกษา PPS จึงได้จัดโครงการ
ประกวดวาดภาพ Storyboard  
“เกร็ดความรู้กับลุงพี” ขึ้น โดยในปี
ที่ผ่านมา PPS ได้ร่วมมือกับสถาบัน
เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น จัดการแข่งขัน 
จำานวน 2 ตอน คือ ตอน “วิธีเลือก
ยางรถยนต์” กับ ตอน “ควันขาว
ควันดำาของรถยนต์ต่างกันอย่างไร” 
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา
เป็นจำานวนมาก

ชุ ม ช น ข อ ง เ ร า

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว 
ทำให้กระเบื้องมีการยืดหดตัว



46   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP 47   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด ว า ด ภ า พ  S t o r y b o a r d  “ เ ก ร็ ด ค ว า ม รู้ กั บ ลุ ง พี ”
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NETWORK
โครงการปันน้ำาใจช่วยภัยหนาว
โครงการนี้เป็นการร่วมบริจาคเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ส่วนตัว และเงิน
บริจาค จากพนักงานและผู้บริหาร 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ชน
เผ่าตองเหลือง มลาบรี ณ อำาเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งโครงการนี้
เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยพนักงานของ 
PPS เพื่อแบ่งปันและแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม แสดงให้เห็นถึงผล
สำาเร็จของ PPS ในการจุดประกาย
ให้วิศวกรเป็น “วิศวกรที่ดี”

โครงการพัฒนาชุมชนโดยรอบ
ร่วมกับเจ้าของโครงการ
หนึ่งในความยากลำาบากของการ
ทำางานนอกจากงานก่อสร้างเองแล้ว 
การทำาความเข้าใจกับชุมชนรอบ
ข้างของโครงการก็เป็นสิ่งที่จำาเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อให้เข้าใจทุกๆ ฝ่าย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซึ่ง
บริษัทฯ ก็ได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณอย่างเต็มที่จากเจ้าของ
โครงการผู้ที่มีความเข้าใจใน 
เรื่องนี้ อย่างเช่นกลุ่ม Tesco Lotus  
การดำาเนินกิจกรรมก็ได้แก่ กิจกรรม

มวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมการสร้าง
สวนสาธารณะ สร้างสนามเด็ก
เล่นพร้อมอุปกรณ์การเล่นที่ทัน
สมัย กิจกรรมการดูแลลูกหลานของ
ผู้ทำางานในโครงการก่อสร้างและ
ชุมชนข้างเคียงเป็นต้น

โครงการ “วิศวกรสีขาว”
PPS สนับสนุนส่งเสริมให้วิศวกร
มีความรักในวิชาชีพ และชักชวน
ให้วิศวกรอื่นๆ เข้าร่วมเป็น สังคม
ของวิศวกรที่ดี ที่ร่วมแสดงความ
เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมี
จรรยาบรรณ ความเป็นวิศวกรที่ดี 
ให้ความรู้กับประชาชนและวิศวกร
ทั่วๆ ไป ถึงการปฏิบัติงานทางด้าน
วิศวกรรมอย่างถูกต้อง สนับสนุน
การปฏิบัติวิชาชีพและการแข่งขันที่
อยู่บนประสิทธิภาพในการทำางาน 
ไม่แข่งขันกันทางราคา หรือโดยการ
ทุจริต PPS เป็นผู้จุดประกายและ
ริเริ่มโครงการวิศวกรสีขาว สังคม
ของวิศวกรที่ดี เพื่อให้เป็นศูนย์รวม
และสังคมในมวลหมู่วิศวกร โดยมี
ความหวังว่า โครงการที่วิศวกร
สีขาวนี้ จะได้รับการสนับสนุนและ
เข้าร่วมจากวิศวกรทั้งมวล โดย
ในปี 2558 ที่ผ่านมา PPS มีการหา 

เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
วิศวกรสีขาวอย่างต่อเนื่อง ทำาให้
ยอดสมาชิกแฟนเพจวิศวกรสีขาว 
ที่เคยมียอด Like อยู่ที่ สามพัน 
Like เมื่อต้นปี 2558 เพิ่มขึ้นมา
เป็นมากกว่าสามหมื่นไลค์ เมื่อ
ปลายปี 2558 และยอดการปฎิ
สัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก 
บริษัทได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ตลอดปีในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมมเกล้า
พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บ ท สั ม ภ า ษ ณ์

อาจารย์ชิษณุ อัมพรายน์  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุมมองของอาจารย์กับคำาว่า วิศวกรที่ดี คืออะไรคะ
คำาว่า “วิศวกรที่ดี” จะมีหลายมุมมาก แต่ผมขอให้มุมมองแบบนี้นะครับ 
คือ หากพิจารณางานทางด้านวิศวกรรมแล้วจะเห็นว่าเป็นงานที่ส่ง
ผลกระทบต่อสังคมอย่างมากทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี ดังนั้นวิศวกรที่ดี คือ 
วิศวกรที่ทำางานโดยใช้ความรู้และความสามารถเชิงวิศวกรรมอย่างเต็ม
ที่ แต่ต้องสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองทำาไปต่อสังคมได้อย่างเข้าใจ เรียก
ได้ว่าทำาสิ่งที่ยากแต่ต้องอธิบายให้ง่าย มีความอดทนที่จะอธิบาย เพราะ
ถ้าสังคมมั่นใจกับผลงานของวิศวกร สังคมก็จะอยู่อย่างมีความสุข ถ้า
ทำาให้สังคมมีความสุขได้ด้วยความรู้ความสามารถเชิงวิศวกรรม 
ก็น่าจะทำาให้วิศวกรคนนั้นเป็นวิศวกรที่ดี
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ตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยมีการปลูกฝังนักศึกษาในเรื่องของวิศวกรที่ดี 
อย่างไร
การปลูกฝังนักศึกษาในปัจจุบันเป็นวิศวกรที่ดี นอกจากจะมีการแทรก
ไปในการสอนในชั้นเรียนตามปกติแล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์
ก็ ได้กำาหนดแนวทางการทำากิจกรรมไว้ใน 2 ประเด็น คือ การทำา
กิจกรรมด้วยจิตอาสา และ การทำากิจกรรมโดยการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือกล่าวโดยง่ายคือ การเน้นให้นักศึกษาทำากิจกรรม
ด้วยจิตใจที่เป็นสาธารณะ เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผล
ประโยชน์ส่วนตัว แต่ในทุกกิจกรรมที่ทำาต้องหา เหตุ และ ผล ของการทำา
กิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นวิทยาศาสตร์

ที่ผ่านมาได้ทำากิจกรรมอะไรบ้าง ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนางาน
ทางด้านวิศวกรรม และเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการผลักดันกิจกรรม
ที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและความชอบของคณาจารย์ (นอกเหนือจาก
กิจกรรมด้านวิชาการตามปกติ) โดยคณะยึดหลักว่า ถ้ากิจกรรมถูก
ทำาด้วยความชอบ ผู้ทำากิจกรรมก็จะทำากิจกรรมนั้นๆ อย่างสุดความ
สามารถ พยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ แต่ถ้าทำากิจกรรมที่ไม่ชอบหรือไม่เชี่ยวชาญ ผู้ทำากิจกรรม
ส่วนใหญ่ก็มักจะหาได้แต่ปัญหา ทำาให้การมุ่งไปข้างหน้านั้นค่อนข้างช้า 
โดยในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มีกลุ่มกิจกรรมที่เกิดจากความ
เชี่ยวชาญและความชอบจำานวน 4 กลุ่ม และมีการดำาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง คือ กลุ่มค่ายอาสาเพื่อสังคม กลุ่มพลังงานเพื่อสังคม กลุ่ม
หุ่นยนต์ และ กลุ่มคนรักรถ ซึ่งทุกกลุ่มสามารถทำางานร่วมกันได้ ทั้งที่
มีความชอบต่างกัน ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการบูรณาการความรู้
เชิงวิชาการและการช่วยเหลือสังคมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจด้าน
จรรยาบรรณวิศวกรมากขึ้นจากการปฏิบัติจริง

อนาคตจะมีการส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมอย่างไร 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณความเป็นวิศวกรที่ดี
ในอนาคตก็จะผลักดันแนวทางการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความ
เชี่ยวชาญและความชอบของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง แต่จะเพิ่ม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายของวิศวกรให้มากขึ้นให้
ครอบคลุมทั้งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มศิษย์เก่า และ กลุ่ม
ภาคอุตสาหกรรม เช่น โครงการแข่งขันสะพานเหล็กจำาลอง ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมในลักษณะนี้ 
เป็นการใช้ความรู้เชิงวิชาการและยังสร้างเครือข่ายได้อย่างมีนัยสำาคัญ 
เรียกว่าเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้าน
วิศวกรรมด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมนี้จะดำาเนินการทุกปี
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นต้น
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ENVIRONMENT

โ ล ก ข อ ง เ ร า

แม้ว่าการดำาเนินธุรกิจของ PPS จะไม่ได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม แต่ 
PPS ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี และได้มีการบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ตลอด Supply 
Chain โดยผ่านกระบวนการทำางานต่างๆ ทั้งในระดับองค์กร ระดับโครงการ และ
ระดับชุมชน ดังจะเห็นได้จาก นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรภายในองค์กร 
การให้คำาแนะนำาแก่เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาในการดำาเนิน
โครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเผยแพร่
ความรู้เพื่อปลูกจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้แก่ชุมชนและสังคม

OUR

ORGANI-
ZATION

SOCIETY PROJECT 
ORGANIZATION
PPS ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
โดยการประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันประหยัดนำา้ ประหยัดไฟ และนำากระดาษ
หมุนเวียนกลับมาใช้ซำา้ รวมท้ังการเปล่ียนมาใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีช่วย
ประหยัดพลังงาน เช่น การเปล่ียนหลอดไฟในสำานักงานให้เป็นหลอดไฟ 
LED หรือการเลือกใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดนำา้ นอกจากน้ี PPS ยังมี 
นโยบายส่งเสริมให้พนักงานทำางานผ่าน Google Apps และ Project Live 
เพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษอีกด้วย

PROJECT
ในฐานะที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง PPS ได้ใช้
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือช่วยลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเสนอแนะให้เจ้าของโครงการนำาวัสดุอุปกรณ์ที่
ประหยัดพลังงานมาใช้ในโครงการการให้คำาแนะนำาในเร่ืองการออกแบบ
ตัวอาคารที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน (Green Building) ไปจนถึงการให้
คำาปรึกษาและวางแผนการก่อสร้างอย่างรัดกุม ซึ่งปัจจุบันเจ้าของ
โครงการหลายรายได้ให้ความสำาคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน
และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการ TESCO 
Lotus Energy Saving ซึ่งมีการติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ทดแทนโคมไฟฟ้า 
Fluorescent เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูงทดแทนระบบเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้
พลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานและลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ

P

PPS

SOCIETY
PPS ได้จัดทำาสื่อการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการให้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรม ผ่านทาง Blog ช่างมันส์ และ Anima-
tion “เกร็ดความรู้กับลุงพี” เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจ
งานด้านวิศวกรรมและความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมๆ กัน

โ ล ก ข อ ง เ ร า
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บ ท สั ม ภ า ษ ณ์

ครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาฯ มีลักษณะอย่างไร  การทำางาน
ซับซ้อนหรือยากง่ายกว่างานอื่นๆ บ้างไหม
งานที่วัดทิพย์ฯ  ถือเป็นงานระดับประเทศได้รับพระมหากรุณาให้เป็น
โครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์  ชื่อเต็มของโครงการ ชื่อ “โครงการ
จัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์”  จริงๆ แล้ว ภายในโครงการนี้มีงานหลายๆ ส่วน 
ซึ่งงานส่วนต่างๆ ทั้งหมดทำาอยู่ในพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ แต่โครงการมี
เนื้อที่ทั้งหมด 320 ไร่  พื้นที่ส่วนที่เหลือถูกจัดเตรียมสำาหรับทำาบ่อกัก
เก็บน้ำา สามารถจุน้ำาได้ประมาณ 500,000 ลบ.ม. ตอนนี้ทางโครงการ
ได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก  เข้าใจว่าปริมาณความจุน้ำาเพิ่มเป็น 1,000,000 
ลบ.ม. แล้ว  ถ้าถามว่ายากง่ายอย่างไร  ผมว่าโดยทั่วไปถือว่าอยู่ใน
ส่วนที่เราผ่านการทำางานมาแล้ว  ตอนเริ่มต้องทำาความเข้าใจในราย
ละเอียดอย่างมาก  ทั้งการวางแผนงานให้ทันตามกำาหนดการ และความ
เข้าใจของงานหล่อองค์พระ  ต้องบอกก่อนว่าเราไม่มีแบบเหมือนกับแบบ
อาคารที่มีแบบสถาปัตยกรรมระบุขนาดที่ชัดเจน  เรามีเพียงต้นแบบองค์

คุณประวัติ  กิติพงศ์ ไพโรจน์ 
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการโครงการ และผู้จัดการโครงการ
ของโครงการก่อสร้างที่ทำาการศาลฎีกา จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง และระดับปริญญาโทที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โครงสร้าง เริ่มทำางานที่ PPS เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2534  

พระที่ทำาจากปูนพลาสเตอร์ที่ความสูง 1.92 เมตร ในการทำางาน
ถ้าต้องการองค์พระสูง 32 เมตร  เราต้องขยายอัตราส่วน 1 ต่อ 16.67 
เท่า  ถึงจะได้ขนาดตามที่ต้องการ เมื่อทำาการขยายขนาดให้โตและใหญ่
ขึ้นต้องมีการตรวจสอบและควบคุมขนาดให้ถูกต้อง จากนั้นก็ใส่งาน
ศิลปะเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนของเส้นสายและลวดลายเพื่อให้เกิด
ความงดงาม ซึ่งที่ผ่านมาต้องปรับแก้อยู่หลายรอบก่อนจะอนุมัติให้ทำา
แม่พิมพ์และหล่อขึ้นรูปได้ ถือว่างานที่ทำามีความซับซ้อนมากกว่างาน
อาคารครับ  

โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาฯ ช่วยเหลืออะไรกับชุมชนรอบ
ข้างได้บ้าง  อย่างเช่น  ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ตามที่ทราบพื้นที่บริเวณนี้จะมีปัญหาเรื่องความแห้งแล้ง   ซึ่งปณิธาน
ของสมเด็จพระมหาธีรจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ท่านเป็นผู้
คิดริเริ่มโครงการฯ ท่านมีความตั้งใจในการที่จะสร้างพระพุทธรูปปาง
ขอฝนขึ้นในพื้นที่นี้  เพื่อจะช่วยให้ฝนฟ้าตกมากขึ้น จะได้ลดปัญหาเรื่อง
ความแห้งแล้ง ทำาให้พื้นที่ชุ่มชื้นมากขึ้น  ส่วนนี้ถือว่ามีความสำาคัญต่อ
สภาพจิตใจของชุมชนโดยรอบครับ ส่วนโครงการเองจากที่กล่าวมามี
พื้นที่ประมาณ 320 ไร่ ได้ถูกจัดแบ่งพื้นที่เป็นสวนพุทธอุทยานและพื้นที่
สีเขียวสำาหรับปลูกต้นไม้  อีกส่วนถูกจัดแบ่งเป็นบ่อกักเก็บน้ำาที่ปัจจุบัน
ได้ขยายความจุน้ำา ประมาณ 1,000,000 ลบ.ม.  ก็เพื่อให้ชุมชนโดยรอบ
ได้รับน้ำาจากโครงการฯ ในการบรรเทาทุกข์จากความแห้งแล้ง และใน
ช่วงที่ก่อสร้างทางโครงการฯ ยังมองว่าควรให้ทางชุมชนโดยรอบมีส่วน
รวมในการก่อสร้างด้วย  เลยมีนโยบายในการสร้างงานให้กับชุมชน  
หางานต่างๆ ที่ทำาได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง 
และคาดว่าหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นสถานที ่
ท่องเที่ยวสำาคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศที่มีความงดงามสำาหรับให้
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาสักการะและเที่ยวชม ทำาให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองกับชุมชนโดยรอบและสร้างรายได้เพิ่มชึ้น

ความรู้สึกที่ได้มาร่วมสร้างโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาฯ
งานท่ีวัดทิพย์ฯคร้ังน้ี  หลักๆ ของโครงการจุดไฮไลต์์เป็นการสร้างองค์พระ
ท่ีทำาจากเน้ือสัมฤทธ์ิ (สำาริด)  ความสูง 32 เมตร เป็นพระปางขอฝน  ตาม
ท่ีผมเข้าใจว่าการสร้างพระถือเป็นงานบุญใหญ่  ถ้ามีโอกาสสร้างพระองค์
น้ีก็น่าจะทำาให้เรามีความสุขและมีความภูมิใจกับชีวิตการทำางาน  “โอกาส
ดีๆ แบบน้ีไม่ได้มีมาให้กับทุกๆ คนนะครับ” ด้วยองค์พระท่ีมีความหมาย 
และเป็นองค์พระเน้ือสัมฤทธ์ิท่ีสูงท่ีสุดของประเทศ  การท่ีผมได้มีส่วนร่วม
ในการก่อสร้างคร้ังน้ีผมมีความรู้สึกสุขใจและภาคภูมิใจมากครับ

ฝากถึงวิศวกรร่วมอาชีพทั้งปัจจุบันและรุ่นใหม่ๆ ในการทำางาน    
พร้อมทั้งเรื่องความปลอดภัยในการทำางานงานด้านวิศวกรรม 
ฝากถึงวิศวกรรุ่นน้องๆ ที่เริ่มทำางานและกำาลังจะเริ่มทำางานในปีนี้   
ช่วงเวลา 3 ปีแรกของการทำางาน  อยากให้มีความอดทนในการทำางาน  
ช่วงนี้เป็นการเรียนรู้  เก็บเกี่ยวหาประสบการณ์  งานมีหลายรูปแบบ
อาจถูกใจบ้างหรือไม่ถูกใจบ้าง   แต่เมื่อเราได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการ
ทำางานและแก้ปัญหางานเราก็จะพบกับความสนุกในการทำางานครับ  
อีกอย่างอยากฝากเรื่องความปลอดภัยในการทำางานครับ  ยิ่งงานด้าน
วิศวกรรมอย่างที่เราทำางานกันอยู่มีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
เราจึงปฎิเสธหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่เราเองสามารถ
เป็นผู้กำาหนดได้ว่างานที่เราดูแลจะมีความเสี่ยงสูง-ต่ำา ด้านความ
ปลอดภัยอย่างไรครับ 
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เพราะเราเชื่อว่า

วิศวกรที่ดี
มีอยู่จริง
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ABOUT 
THIS REPORT

เ กี่ ย ว กั บ ร า ย ง า น ฉ บั บ นี้

 รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำาปี 2558 ฉบับนี้ ได้จัดทำาขึ้นในรูปแบบที่แยก
เล่มออกมาจากรายงานประจำาปี เพื่อให้การนำาเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นสำาคัญที่สะท้อนความสนใจของผู้มีส่วนได้
เสีย ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) หรือ G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทาง
การจัดทำารายงานความยั่งยืนสากลที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในขณะนี้
 ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ PPS 
และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ตามแผนกลยุทธ์ “สร้างคน 
สร้างผลงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม” ประกอบด้วย การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกระบวนการทำางานของ PPS และการดำาเนินกิจกรรมภายนอกเพื่อสร้างประโยชน์
แก่สังคมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการตอกย้ำาว่านอกจาก PPS จะมุ่งสร้างผลประกอบการที่ดีในทาง
เศรษฐกิจแล้ว PPS ยังตระหนักถึงความสำาคัญของการเกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนา
และเติบโตควบคู่กันไปอย่างสมดุล รวมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร อันจะนำาไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันอีกด้วย

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
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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 24-25,31-32

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 66

 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 19

 G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender,  AR
  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 26

 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 22
  or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses

 G4-16 List memberships of associations (such as industry associations)  SR 20
  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 22-30
  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 22-30

 G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization SR 22-30

GRI CONTENT INDEX
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 G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization SR 22-30

 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 26-29

 G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage SR 26-29

 G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement SR 26-29

 G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, SR 26-29
  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 54

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

 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) SR 54

 G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents SR 54

 G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content  SR 54
  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 22-23
  committees of the highest governance body

ETHICS AND INTEGRITY

 G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and  SR 22-23
  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 31
  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 19
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 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 39

 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 51

 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

GRI CONTENT INDEX
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 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 51

 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 26
  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  
  turnover by age group, gender and region

 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary  SR 38-39
  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 41
  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 41

 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 36

 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued  SR 36
  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
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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  AR
  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 24-25
  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 AR
  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 26
  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 24-25

 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
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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 26
  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 40

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


