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C O N T E N T

S T R A T E G Y
กลยุทธ์ของบริษัท

1. เลอืกคูค้่าท่ีมีความโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภบิาล และ
โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยมี
ผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
2. ควบคุมต้นทุน คุณภาพ และเวลา ส่งมอบงาน
ให้ลูกค้าพึงพอใจ
3. สร้างเครอืข่าย ขยายตลาดในการหาช่องทางการ
ลงทนุ และธรุกิจใหม่ เพือ่ลดความเส่ียงและสร้างผล
ตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
4. พฒันาทรพัยากรบุคคล พฒันาระบบการท�างาน
ภายในองค์กร เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
5. พัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขัน และพัฒนาบริหารจัดการองค์ความรู้

M I S S I O N
พันธกิจ

1. รักษาอัตราการท�าก�าไรท่ีดีอย่างต่อเนื่องให้กับ
ผู้ถือหุ้น ด้วยการส่งมอบความส�าเร็จให้กับลูกค้า 
โดยค�านึงถงึจรรยาบรรณของวชิาชพีและประโยชน์
ของทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง
2. มุ ่งแสวงหาช่องทางการลงทุน และโอกาส 
ทางธุรกิจ
3. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม 
ประเทศชาติ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเป็นธรรม
4. พัฒนากระบวนการท�างานผ่านนวัตกรรม 
พร้อมกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง
และสม�่าเสมอ

V I S I O N

 มุ ่งสู ่ความเป ็นผู ้น�าในธุรกิจท่ีปรึกษา 
ธุรกิจที่ เ ก่ียวข ้อง และใฝ ่หาโอกาสในธุรกิจ
ใหม่ๆ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  
โดยยึดหลักการความโปร่งใส อาศยันวตักรรมเพือ่ 
การด�าเนินธรุกจิ บนพืน้ฐานการพฒันาอย่างย่ังยนื

วิสัยทัศน์ 
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W H A T  W E  A C H I E V E D  I N  2 0 1 7 จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉล่ีย
ของพนักงาน

รายได้ ก�าไร ค่าใช้จ่าย ของบริษัทฯ

การแบ่งปันสู่สังคม โครงการเพื่อความย่ังยืน การลงทุนวิจัยและพัฒนา
(สดัสว่นการแบง่ปันสูส่งัคมตอ่รายได้จากการบริการ)

*สดัส่วนลดลงเม่ือเทียบกบัรายได้ 
จากการบริการท่ีเพ่ิมขึน้

(สดัส่วนการลงทนุวิจยัและพฒันาต่อรายได้
จากการบริการ) 
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9,579,066 

11,874,000

2016 2016 2016

2017 2017 2017

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ

บาท

บาท

การใช้น�้าภายในองค์กรการใช้ ไฟฟ้า/พลังงานภายในองค์กร

*บริเวณส�านกังานใหญ่ (เร่ิมตรวจวดัในปี 2560

เป็นปีแรก และได้รับการขึน้ทะเบียนคาร์บอนฟตุพริน้ต์

ขององค์กรกบัองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 (โดยค�านวณด้วยวิธีท่ีเป็นท่ียอมรับ)
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(สดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมต่อ

รายได้จากการบริการ)
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เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ของพนักงานและลูกจ้าง
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 ทัง้นีบ้ริษัทตระหนกัดีวา่ สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุส�าหรับการเป็นบริษัท
จดทะเบียน คือความส�าเร็จด้านผลประกอบการ และการด�าเนิน
ธุรกิจท่ีมีก�าไรเติบโตต่อเน่ือง และในขณะเดียวกนันัน้ บริษัทฯ ก็
ทราบดีวา่ การด�าเนินธรุกิจท่ีมีผลประกอบการท่ีดีสามารถด�าเนินไป 
พร้อมๆ กบัการด�าเนินธรุกิจอยา่งโปร่งใส ใสใ่จผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
ทัง้สิง่แวดล้อมและสงัคมได้เชน่กนั  ดงัเป็นท่ีนา่ยินดีท่ีบริษัท PPS 
ได้รับรางวลั Rising Star จาก SET Sustainability Awards 2017 
พร้อมกบัรับรางวลั  Best Company Performance จากงาน SET 
Awards 2017 ในปีเดียวกนั
 ย้อนกลบัไปเม่ือครัง้ท่ีเราเร่ิมท�าโครงการความยั่งยืนกันนัน้  
มีค�าถามจากทัง้ภายนอกและจากภายในองค์กรของ PPS เองมากมาย 
วา่เราจะท�าเร่ืองเหลา่นีไ้ปท�าไม แตม่าถงึวนันี ้ความมุง่มัน่และพยายาม
นัน้ ถกูพิสจูน์แล้วว่าไม่เสียเปล่า การพฒันาด้านความยัง่ยืนนัน้  
ก็คือการพัฒนาธุรกิจนั่นเอง จากการท่ีผู้ บริหารขององค์กรเรา 
พยายามจดัโครงการความยัง่ยืนเอง  จนวนันี ้โครงการความยัง่ยืน
ของกลุม่บริษัท PPS ถกูด�าเนินการจากท่ีหนว่ยงานตา่งๆ ของ PPS 
โดยท่ีผู้บริหารและสว่นกลาง เพียงให้ความรู้เร่ืองการจดัท�าโครงการ
และสนับสนุนงบประมาณเท่านัน้ ผลท่ีได้กลบัมาก็คือ ความมี 
สว่นร่วมของพนกังานทกุสว่น พนกังานท่ีได้มีสว่นร่วมในโครงการ
เหลา่นี ้ได้มีความสขุ และภมิูใจในผลงานของตนเอง
 โดยทางด้านธุรกิจนัน้ จากการท่ีมองเห็นความต่ืนตวัทางด้าน
การลดคาร์บอนของโลก การต่ืนตวัด้านการใช้พลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการต่ืนตวัด้านโลกร้อน (Global Warming) 
ท�าให้บริษัทตอ่ยอดธรุกิจจากสิง่ท่ีบริษัทท�าอยูแ่ล้ว คือการควบคมุ
การก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ ด้านอาคาร
อนรัุกษ์พลงังาน อาคารเขียว เป็นต้น เหลา่นี ้ได้ตอ่ยอดเป็นธรุกิจ 
การให้บริการท่ีปรึกษาด้านการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอาคาร อาคารอจัฉริยะและเมืองอจัฉริยะ ท่ีปรึกษาการลดการ ปี 2017 เป็นปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพการแข่งขันในการด�าเนินธุรกิจ และ

สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม  จากการด�าเนินการเรื่องความยั่งยืนมาต่อเนื่องในสี่ปีหลัง
ของการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีพีเอสกรุ๊ป (PPS GROUP) นั้น ท�าให้ PPS ติดอยู่ในรายชื่อของ 
Thailand Sustainability Investment Index (THSI Index) มาต่อเนื่องเป็นปีที่สาม  โดยรายงาน 
Sustainability Report เล่มนี้ เป็นเล่มที่สี่ ที่บริษัทท�ามา และ SD Report ฉบับนี้จัดท�าตาม Global 
Reporting Initiative (GRI) standard มาตลอดเป็นความตัง้ใจและค�ามัน่สัญญาว่าการด�าเนนิงานของ
บริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน

M E S S A G E  F R O M 
C E O

สารจากประธานกรรมการบริหาร

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
ประธานกรรมการบริหาร

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก การใช้เทคโนโลยี Internet of things (IOT) 
เข้ามาบริหารจดัการอาคาร  กลุ่มบริษัท PPS จึงได้จดัตัง้บริษัท  
สะพฒัน์ โปรเจค จ�ากัด ขึน้ในปี 2017 ท่ีผ่านมา เพ่ือท�าธุรกิจ 
ดงักลา่ว  และ PPS คาดหวงัวา่ ธุรกิจดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทฯ 
เตบิโตอยา่งยัง่ยืน และยงัมีสว่นในการชว่ยเหลอืสภาพสิง่แวดล้อม
ของโลก ไปพร้อมๆ กนั
 ในปี 2018-2022 นี ้ PPS ได้วาง Road Map ความยัง่ยืนอนั
ใหม่ไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขนัและสภาพธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของ PPS เอง  เราจะมุง่เน้นการเป็นองค์ความรู้ให้
สงัคมตอ่ไป จากการมีแผนท่ีจะมุง่พฒันา PPS Training Center 
ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีการสอนท่ีครอบคลมุย่ิงกวา่นี ้และเป็นท่ีรวมของ 
ผู้ มีความสามารถ ท่ีมารวมกนัเพ่ือขดัเกลาความสามารถ และแลก
เปลี่ยนความรู้เพ่ือออกไปชว่ยเหลือสงัคมให้ดีๆ ขึน้ไปอีก  
 ด้านการท�า นวตักรรม เราให้ความส�าคญัของการสร้างระบบ
นวตักรรมให้มีความเข้มแข็งมากขึน้ เพ่ือท�าให้การท�างานมีความ
โปร่งใสและมีประสทิธิภาพ โดยเรารวม Project ด้านงานนวตักรรม
ท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิซึง่ได้แก่ ด้านการท�างานท่ีเรียกวา่ Project Live และ 
Project Live SiteWalk ด้านการควบคมุต้นทนุการท�างาน เรียกวา่ 
My PPS เรามีแผนท่ีจะน�าทกุระบบมารวมเรียก ภายใต้ช่ือ Total 
Office Integration (TOI System)  ซึง่คาดหวงัวา่ระบบนีจ้ะเป็น
ระบบท่ีไมเ่พียงแตใ่ช้ได้กบัการด�าเนินงานของ PPS เองเทา่นัน้ แต่
จะเป็นระบบท่ีให้กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ใช้ด้วย เพ่ือท�าให้สงัคมของ
อตุสาหกรรมก่อสร้างของเรามีประสทิธิภาพและมีความโปร่งใสขึน้
นัน่เอง
 บริษัทฯ ขอให้ค�ามัน่อีกครัง้วา่ การท�างานอยา่งโปร่งใส ใสใ่จ
ธรรมาภิบาล และปราศจากการคอร์รัปชนันัน้ เป็นพืน้ฐานในการ
ด�าเนินธรุกิจและอยูไ่ด้อยา่งยาวนัน้  เพราะความเช่ือถือ ความคูค่วร
ตอ่การไว้วางใจ ยอ่มต้องเป็นสิง่ส�าคญัเหนือสิง่อ่ืนใด
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“DELIVER SUCCESS WITH KNOWLEDGE AND EXPERIENCE”O U R  K E Y 
M O M E N T S

1987

1997 1997 1997 1997-2002 2001-2010 2001-2006

1988 1989 1992 19921990-1995
Grand China Hotel

Bus Stop

Grand Hyatt Erawan Hotel

Public Plumping work

Baiyok ll Sky Tower  TESCO Lotus  THAIRATHWorld Trade Center Bangkok 
(Phase 1)

Central World Tower and
Central World PlaZa

Metropolitan Rapid Transit
(The first subway in Thailand)

Bank of Thailand
(The New Head office)

Suvarnabhumi Airport
(World class Airport)

Established Project Planning
Service Co., Ltd.

Received Certified ISO 
9002 : 1994

Established PPS Design Co., Ltd. (PPSD) - Filed Trip
- Sign Construction Management Agreement
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2005

2012-2015 2014-2019 2015-2019 2016-2021 2014-2019

2008-2011 2009 2010-2011 20112009-2013
Central World Hotel

Central Westgate LANGSUAN VILLAGE LANGSUAN VILLAGE 2004-2017 ICONSIAM ICONSIAM SUVARNABHUMI AIRPORT
DEVELOPMENT PROJECT 
PHASE 2

L&H Sukhumvit (Terminal 21) King Chulalongkorn Memorial 
Hospital

WAT TRAIMITR  Mahanakhon
(a mixed-use skyscraper)

 MRT Blue line Extension

PPS 25 Aniversary 2011

- Innovation Website Report

- First-day trade (mai) 2012

- established in Thailand 
by joining venture with 
Singapore Partners

- Established PPS 
Information Consultant 
company Limited (PIC)

- White Engineer Project
- Uncle P was created
ไม่ฟูมฟาย ไม่หักโหม ไม่ล้มเลิก
DO NOT GIVE UP あきらめない!!!

- Established Ensemble Equity Pte, Ltd. 2015

- PPS officers grow the marigold flowers for 
commemorating the mercy of King Rama IX

- Established Sapat Project Company Limited
- SiteWalk is a program for reporting and
investigating project progress

- My PPS was developed to be supporting 
system for company office creating Blue-
Book, compiling BIG DATA for construction 
systematically and using in order to analyze 
and present creatively.

- Project Delivery was developed from 
Project Live to be a Project for investigating 
project progress and delivered Project Live 
patented condominium

- Project Live PPS developed the program for 
investigating and controling from ISO into 
program

2014 : INNOVATION 2021 : INNOVATION

- SiteWalk Developed
2016 : INNOVATION

2015 : INNOVATION

- PPS in forest is an activity that officers 
explored the forest around the construction 
site for conservation and rehabilitation

12   SUSTAINABILITY REPORT 2017

- Phrabudthametta 
Wat Thipsukhontharam
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กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)
ทุนกิจการร่วมค้า 3,300,000 บาท
ธุรกิจ ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง

ส�านักงานศาลฎีกาโครงการ
ส�านักงานศาลฎีกา

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค (SSP)
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

ธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (SWAN)
ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท

ธุรกิจ ให้บริการด้านงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

O U R  S T R U C T U R E

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
กับงานก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจ 
อื่นๆ

90%

99.99%

80%

60%

51%

90%

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง  
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

O U R  S E R V I C E S

PROJECT PLANNING
 / SCHEDULING

PROJECT FEASIBILITY 
STUDY

FINANCIAL PLANNING
DESIGN MANAGEMENT

QUANTITY SURVEY
DESIGN REVIEW

PROJECT BUDGETING
VALUE ENGINEERING

ARCHITECTURAL
 DESIGN

ENGINEERING DESIGN
GREEN AND  SUSTAINABLE 

DESIGN

ENGINEERING 
PROCUREMENT

AND CONSTRUCTION
CONSTRUCTION 
MANAGEMENT

CONSTRUCTION 
SUPERVISION

PROJECT COST 
CONTROL

PROGRESS REPORT 
PRESENTATION

CLAIM
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

ENERGY
MANAGEMENT

INTERNET OF THING
IT SOLUTION
WEB DESIGN 
APPLICATION
MARKETING 

COMMUNICATION
PROPERTY AGENCY

PRE-
CONSTRUCTION 

PHASE

FACILITY
MANAGEMENT AND
OTHER SERVICES

CONSTRUCTION 
PHASE

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด (PPSD)
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท

ธุรกิจ ให้บริการด้านงาน
ออกแบบวิศวกรรม

Ensemble Equity Pte, Ltd.
ทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร ์

จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์
ธุรกิจ Provision of Project  

Management and 
Engineering Consulting 

Services & Products

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น  
คอนซัลแทนท์ จ�ากัด (PIC)

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ธุรกิจ ให้บริการด้านมีเดียและคอนเทนต์
เขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง application  
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H I G H L I G H T
P R O J E C T S

I N  2 0 1 7

INFRASTRUCTURE

SUVARNABHUMI AIRPORT 
PHASE 1&2 

SRI RAT-EXPRESSWAY STAGE 
3/5 RENOVATION

HIGHLIGHT 
PROJECT

16   SUSTAINABILITY REPORT  2017
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BANGKOK MASS RAPID TRANSIT 
– THE BLUE LINE

(ICE) SRI RAT-OUTER RING
ROAD EXPRESSWAY

INET DATA CENTER 3, 
SARABURI

INFRASTRUCTURE

18   SUSTAINABILITY REPORT 2017

DEPARTMENT  
STORE

OFFICE 
BUILDING

THAIRATH 17

CENTRAL MARINA 
(CENTRAL PATTAYA 

RENOVATION)
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HYPER 
MARKET

TESCO Lotus
HYPERMARKET 

 (MULTIPLE LOCATIONS)

MAKRO

HOMEPRO

SPECIAL PURPOSE
STRUCTURE

HEALTH 
CARE

ICONSIAM AND MAGNOLIAS
WATERFRONT RESIDENCES

LANGSUAN VILLAGE AND 
LANGSUAN PARKVIEW 

NEW SUPREME COURT 
OF THAILAND

KING CHULALONGKORN
MEMORIAL HOSPITAL

MULTI-PURPOSE 
BUILDING
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ACHIEVED GOALS 
ON ROAD MAP 2012-2017

2014

2
0

12

2
0

14

2
0

16

2
0

13

2
0

15

2
0

17

2017

เป็นแรงบันดาลใจ…ถ่ายทอดความรู้….ร่วมสร้างสรรค์สังคมของวิศวกรที่ดี

ได้รับการรับรอง CPD (CONTINUING 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT) 
จากสภาวิศวกร

ได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาแม่ข่าย
วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองดีเด่น

13

15

12

16

22

19

12
0

12
0

85

95

15
6

15
6

1,
10

4

1,
44

0

1,
15

7

1,
45

1

3,
05

4

3,
30

3.
5

จ�านวนหลักสูตร/ปี

จ�านวนชั่วโมงอบรม/ปี

จ�านวนชั่วโมงอบรม
ของพนักงาน/ปี
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จัดกิจกรรมให้ความรู้ร่วมกับชุมชน 

แห่ง

แห่ง

คน

Fanpage White Engineer เข้าถึง
ประชาชนมากกว่า

สร้างคน
จัดโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด

18

70,000

13

60
134

480,621

จัดท�าเกร็ดความรู้กับลุงพี 

จัดท�า Changmuns Blog รวมท้ังสิ้น 
และมจี�านวนผูเ้ข้าชมมากกว่า

ตอน

บทความ

คน

สอดแทรกความรู้งานช่าง

“สร้างหลักสูตร
การอบรมมาแล้ว
มากกว่า 102   
หลักสูตร หรือ 
792 ชั่วโมง”

SUSTAINABILITY REPORT 2017   23
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• ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2008

• 2017 มีการประกาศใช้ ISO 9001 : 2015 
 ในองค์กร และเดนิหน้าเพือ่ขอใบรบัรองในปี 2018

Sindhorn Village Project
• แนะน�าเทคนิคในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก 
Bored Pile เชน่ ปัญหาหลมุเจาะพงัทลาย คา่
ความคลาดเคลือ่นของหลมุเจาะ การอดุตนัของ
สิง่ก่อสร้างเดมิใต้ดนิ และปัญหาจากคอนกรีต
• แนะน�าเทคนิคในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก Mat 
Foundation เชน่ การแตกร้าวบนพืน้ผิว เป็นต้น

Sermthai Complex Project
• การแก้ไขปัญหาของผลกระทบจากงานตอก
เสาเข็มลา่ช้า
• ปรับกลยทุธ์เพ่ือการท�างานในฤดฝูน เพ่ือไม่
ให้กระทบตอ่ก�าหนดการเปิดห้างสรรพสนิค้า 

ISO CERTIFIED COMPANY

Best Practices to Create 
High Performance
“ความสามารถของพนักงาน คือ ความภาคภูมิใจของ PPS”

“ความส�าเร็จท่ีเกิดจากกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ”

 การแก้ไขปัญหาจากการท�างาน ถือเป็นอีกหนึง่บททดสอบท่ีพนกังาน 
PPS ทกุคนต้องเจอ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา PPS ได้รับค�าชมจาก
เจ้าของโครงการมากมาย ความส�าเร็จท่ีเกิดขึน้ก็มาจากการท่ีเรามี
บคุลากรท่ีมีคณุภาพและมีความสามารถ PPS ภาคภมิูใจท่ีพนกังาน
สามารถน�าองค์ความรู้ท่ีมอบให้สร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีสามารถเพ่ิม
ประสทิธิภาพและแก้ไขปัญหาในการท�างานได้

“มากกว่า 132 โครงการ ถูกบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลไว้ใน Project Live”

WEB REPORT

SITEWALK PROJECT LIVE
ANIMATION : เกร็ดความรู้กับลุงพี

PROJECT LIVE
PROJECT DELIVERY
PROJECT PRESENTATION

MY PPS
PROJECT LIVE
SITEWALK

SITEWALK GOOGLE APP

25
46

25
58

25
60

25
57

25
59
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MYPPS SITEWALK

“เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานจากการพัฒนานวัตกรรมขึ้นใช้ในองค์กร”
สร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างงาน

24   SUSTAINABILITY REPORT  2017

นายพนัธ์ประจกัษ์ ทานสุทศัน์  
ผู้จดัการโครงการ

นายยุทธนา ประทมุโพธ์ิ  
ผู้จดัการโครงการ
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บ้านของเรา (เศรษฐกิจ)ชุมชนของเรา (สังคม)

GOALS FOR ROAD MAP
2018 - 2022

PPS
BRANDING

REDUCE 
GHG EMISSIONS 

EXPERTISE 
SHARING

• ให ้ความใส ่ใจและควบคุม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพของคนที่ท�างานในพื้นที่
ก่อสร้าง และชุมชนโดยรอบ
โครงการ
• มส่ีวนร่วมในการจดัโครงการ
เพื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

OUR
HOME

OUR
ENVIRONMENT

OUR
COMMUNITY

QUALITY

COMMUNICATION

• เพิม่ประสทิธภิาพและยกระดบั
ในการท�างานให้เทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล
• ใช้ระบบ ISO 9001 : 2015  ในการ 
บรหิารควบคมุงานด้านคณุภาพ
และความปลอดภัย
• ด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ใส่ใจ 
ธรรมาภิบาล (CG, Ethics 
and Laws)
• เลือกคู่ค้าที่ด�าเนินงานอย่าง
โปร่งใสและได้มาตรฐาน

• ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้ทันสมัย และท�าการ
ส่ือสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพือ่ความเข้าใจทีถ่กูต้อง

โลกของเรา (สิ่งแวดล้อม)

CSR PROJECT 
PLANNING 

- ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- สนบัสนนุโครงการพฒันาชมุชน
ที่เกิดจากแนวคิดของพนักงาน

KNOWLEDGE 
SHARING 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ทาง
ด้านวิศวกรรมให้กบัชมุชน หรือ
องค์กรและสถาบนัทางการศกึษา
ทีใ่ห้ความสนใจ (Changmuns, 
White engineer, เกรด็ความรู้ 
กับลุงพี)
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PPS
INNOVATION
(Moving towards greener market)

REDUCE 
GHG EMISSIONS 

พัฒนานวั ตกรรม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน 
รวบรวมและจดัเกบ็ข้อมูลต่างๆ
ไว้ในฐานข้อมูลกลาง

PEOPLE

HUMAN RIGHTS
 - ปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนด้วย
ความเท่าเทียม
- ต่อต้านการจ้างงานที่ผิด
กฎหมาย
- มอบสิทธิประโยชน์ในการ
ท�างานให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม และประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง 
- ส�ารวจความพึงพอใจของ
พนักงานและรักษาระดับความ
พึงพอใจให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัท
ก�าหนดไว้

COMPETENCY

PPS TRAINING 
CENTER

- จดักจิกรรมอบรมพนกังานทัง้
ในด้านความรู้ ความปลอดภัย 
การบริการ และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาทักษะในการท�างานของ
พนักงาน

เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
• ลดการกระท�าท่ีท�าให้เกดิก๊าซ
เรือนกระจก
• ลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า 
• ลดการใช้กระดาษและการใช้
ทรัพยากรสิ้นเปลือง
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รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น 
พ.ศ. 2560 จากสภาวิศวกร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัทได้รับผลส�ารวจโครงการ 
CGR ประจ�าปี 2560 CG SCORING 
ระดับ 5 ดาว (96%)

รางวลั Thailand Sustainability 
Investment 2017 ในงาน SET 
Sustainability Awards 2017 
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห ่ง
ประเทศไทย

รางวัล Rising Star ในงาน 
SET Sustainability Awards 
2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บรษัิทได้รบัคะแนนการประเมิน การ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี
2560 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

รางวัล Best CEO Awards 
(CEO of Company Listed 
on mai) ในงาน SET  Awards 
2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

รางวลั CEO of Company Listed 
on mai ในงาน SET Awards 
2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

รางวัล  Best  Company  
Pe r fo rmance  Awa rds  
(Company Listed on mai) ใน
งาน SET  Awards 2017 จัดโดย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวลั Outstanding Company 
Pe r fo rmance  Awa rds  
(Company Listed on mai) ใน
งาน SET  Awards 2017 จดัโดย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กรรมการกองทุน
และสวัสดิการ

โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการท�างาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ

ส�านักก�ากับ
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ส�านัก
ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท

 PPS ได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และมี      
“ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ” เผยแพร่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ท่ัวไปบนเว็บไซต์ www.pps.co.th ส�าหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการท�าหน้าท่ีของตน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทางธุรกิจของบริษัทมีความม่ันใจ ท้ังยังจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

(Corporate Governance and Social Responsibility Committee) ประกอบด้วย ผู้บริหาร กรรมการอิสระ 
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รวมถึงผู้อ�านวยการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด�าเนินงานครอบคลุม
และสอดคล้องกับแนวทางของการพัฒนาสู่ความย่ังยืน ตลอดจนช่วยให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร

ส�าเร็จลุล่วงดังน้ี

หน้าที่และความรับผิดชอบด้าน
ธรรมาภิบาล (CG)

หน้าที่และความรับผิดชอบด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

 1. พิจารณากลยทุธ์และนโยบายเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือ
ให้บรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ 
 2. พิจารณากิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ  
เพ่ือชว่ยปอ้งกนัหรือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมให้การสนบัสนนุ
สงัคมและชมุชนโดยเฉพาะท่ีอยูร่อบโครงการ
 3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปีส�าหรับการด�าเนิน

 1. ก�าหนดกลยทุธ์และแนวทางปฏิบตัใินการก�ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทฯ รวมถงึพิจารณา ให้ความเหน็ชอบนโยบายตอ่ต้าน
คอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) ให้มีความเหมาะสมกบัรูปแบบ
ธรุกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร 
 2. ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าในเร่ืองหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้เกิดการก�ากบัดแูล
กิจการท่ีดีตามหลกัการท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�าหนด 
รวมทัง้หลกัปฏิบตัท่ีิเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล
 3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อก�าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม
ธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  
(Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ ให้เกิดความเหมาะสมและ

ทนัสมยั ตลอดจนก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกบั
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 
 4. ประชาสมัพนัธ์นโยบาย แนวทางปฏิบตัท่ีิดี และสง่เสริมการ
มีสว่นร่วมในการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ
 5. รับเร่ืองร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการไมป่ฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท จรรยาบรรณ และข้อ
ก�าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมของบริษัทฯ หรือการกระท�าอนัทจุริตท่ี
คนในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้อง และตรวจสอบข้อเทจ็จริงตามท่ีได้รับ
แจ้ง หากพบวา่มีการกระท�าผิดจริง จะด�าเนินการเสนอเร่ืองให้คณะ
กรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาลงโทษ 
หรือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว

การด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (SR) 
 4. พิจารณาและตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม (SR) และประเมินผลส�าเร็จรวมทัง้คณุภาพของ
โครงการ
 5. ประชาสมัพนัธ์นโยบาย แนวทางปฏิบตัท่ีิดี และสง่เสริมกิจกรรม
การมีสว่นร่วมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (SR) ของบริษัทฯ

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คุณภาพ
ควบคู่กับ

ความปลอดภัย

ความโปร่งใส
ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน

ก�ำกับดูแลให ้
ผู้บริหำร และพนักงำน 

ทุกคนปฏิบัติตำม
กรอบกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร

ไม่ใช้วิธีตัดรำคำ 
แต่เลือกด�ำเนินธุรกิจ

กับลูกค้ำที่ใส่ใจใน
คุณภำพและควำม
คุ้มค่ำของรำคำ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ

 การประพฤติตนให้อยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็น
รากฐานของการเสริมสร้างความศรัทธาและความน่าเช่ือถือซึ่ง
เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อทกุวิชาชีพ PPS จึงยึดมัน่ท่ีจะด�าเนินธุรกิจตาม
หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเสมอมา เพ่ือเป็นค�ามัน่วา่ PPS จะ
ด�าเนินธรุกิจด้วยความเป็นธรรม ซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ รวมถึงสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างยัง่ยืน
ให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ก�าหนดให้มี
ข้อก�าหนดเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ไว้เป็นมาตรฐานและ
กรอบแนวทางในการปฏิบตัแิละด�าเนินธรุกิจ ซึง่ครอบคลมุประเดน็

ส�าคัญในด้านต่างๆ อาทิ ข้อพึงปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ข้อพงึปฏิบตัขิองกรรมการบริษัท ข้อพงึปฏิบตัขิองผู้บริหาร 
ข้อพึงปฏิบตัิของพนกังาน ข้อพึงปฏิบตัิเก่ียวกบัสภาวะแวดล้อม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อเสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา เป็นต้น 
 ด้วยความมุ่งมั่นของ PPS ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ 
เป็นธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และรับผิดชอบ 
ต่อวิชาชีพ ส่งผลให้ในปี 2560 ท่ีผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ  
ท่ีเกิดจากการไมป่ฏิบตัติามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถงึ
ไม่พบกรณีการด�าเนินงานท่ีขดัตอ่ข้อก�าหนดหรือข้อกฎหมายใดๆ  
ท่ีเก่ียวข้องตอ่การด�าเนินธรุกิจ

ขั้นตอนแสดงกระบวนการรับข้อร้องเรียน 
และการพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน

กรณีกล่าวหาเกี่ยวกับ 
พนักงานในองค์กร

แจ้งไปที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคมที่

E-mail: cgcommittee@pps.co.th

เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวน

บทลงโทษ
• ทางวินัย
• ชดใช้ค่าเสียหาย
• บอกเลิกสัญญา
• ด�าเนินการตามกฎหมาย

กรณีกล่าวหาเกี่ยวกับ 
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ

แจ้งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบที่
E-mail: Whistleblow@pps.co.th

เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวน

ยุติเรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ผิด ไม่ผิด

แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส และผู้ถูกกล่าวหา

 การบริหารจดัการความเสีย่งและภาวะวิกฤตใินการด�าเนินธรุกิจ
อยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ เป็นสิง่ท่ีชว่ยสะท้อนการด�าเนิน
ธรุกิจของบริษัทฯ และผลกัดนัให้บริษัทฯ บรรลเุปา้หมายท่ีก�าหนด
ไว้ ตลอดจนปอ้งกนัและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ระหวา่งการ
ด�าเนินธุรกิจ อีกทัง้ยงัน�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียทกุกลุม่และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

เพ่ือรับผิดชอบในการติดตาม ก�ากบัดแูล ก�าหนดทิศทางนโยบาย  
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการบริหารความเสี่ยงให้มี 
ประสทิธิภาพ และก�าหนดให้การบริหารและจดัการความเสีย่งเป็น
ภารกิจท่ีส�าคญัของทุกฝ่ายงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางในการจดัการ
ความเสี่ยงส�าหรับปัจจยัความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธรุกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

ความเสี่ยงด้าน 
คุณภาพของผลงาน

ความเสี่ยงด้าน 
ความปลอดภัย

ความเสี่ยงด้าน 
คอร์รัปชั่น

  ยึดนโยบายไม่ใช้วิธีตัดราคาใน
 การแข่งขัน

  เลือกคู่ค้าที่เห็นความส�าคัญของ  
 คุณภาพมากกว่าเรื่องราคา

  พัฒนานวัตกรรม (Project Live)
 ในการจัดการเรื่องของคุณภาพ
 อย่างเป็นระบบ

 จัดการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย
 ในการท�างานให้แก่พนักงาน

 จัดทีมงานเข้าไปตรวจสอบเรื่อง
 ความปลอดภัยในโครงการ

 บันทึกเรื่องความปลอดภัยผ่าน
 นวัตกรรม (Project Live) ของบริษัท
 และเปิดระบบให้คู่ค้าได้ใช้งานด้วย

 ด�าเนินการตามนโยบายต่อต้าน
 คอร์รัปชันและกรอบการบริหารจัดการ  
 โครงการของบริษัท

 สร้างจิตส�านึกให้แก่ผู้บริหารและ  
 พนักงานในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
 ว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

 บันทึกเรื่องความปลอดภัยผ่าน
 นวัตกรรม (Project Live) ของบริษัท   
 และเปิดระบบให้คู่ค้าได้ใช้งานด้วย

 จัดท�าระบบรับเรื่องร้องเรียนที่ได้  
 มาตรฐาน (Whistleblower)
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การได้รับผลกระทบจาก 
ภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ
อันเ น่ืองมาจากการ
เปลีย่นแปลงทางสภาพ
ภมิูอากาศท่ีอาจส่งผล 

ตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ อาทิ อทุกภยั 
แผน่ดนิไหว อคัคีภยั วาตภยั เป็นต้น

 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่าเม่ือปี 
2540 หรือยคุต้มย�ากุ้ง ประเทศไทยได้รับผล 
กระทบจนเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจภายในประเทศ 
ปัจจบุนัแม้ภาวะเศรษฐกิจไทยและโลกจะดี
ขึน้ แตก็่ยงัคงมีความผนัผวน และออ่นไหว
เป็นอยา่งมาก ซึง่มกัสง่ผลโดยตรงตอ่ภาวะ
การลงทนุในด้านตา่งๆ อยา่งมีนยัส�าคญั

 ปัจจบุนัประเทศไทยเร่ิมเข้าสูก่ารเปลีย่น
ผ่านทางประชากรและสงัคมอย่างรวดเร็ว 
ซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่การสร้างครอบครัว การ
แตกแยกของครอบครัว และความต้องการมี
ท่ีอยูเ่ป็นของตนเองเร็วขึน้ รวมถงึมีคา่นิยมใน
การซือ้คอนโดมิเนียมแทนบ้าน การทานข้าว 
นอกบ้าน การช้อปปิง้ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ด้านเศรษฐกิจทั่วโลก

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทาง
ด้านประชากรศาสตร์และสังคม

( Climate Change and Natural Disasters) (Risk of Global Economic Change) (Demographic and Social Change, 
Rapid Urbanization)

ประเด็น
EMERGING RISK

ประเด็น
EMERGING RISK

ประเด็น
EMERGING RISK

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ

แนวทางจัดการ แนวทางจัดการ แนวทางจัดการ

 การด�าเนินงานลา่ช้า หรือหยดุชะงกั 
 การท�างานซ�า้ซ้อนจากการแก้ไขปัญหา 

 ท่ีเกิดจากภยัพิบตัทิางธรรมชาตติา่งๆ
 เกิดคา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึน้
 สญูเสียโอกาสทางธรุกิจ

 สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ภาวะการลงทนุ 
 ในอตุสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศ

 สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก 
 ภาวะเศรษฐกิจซบเซา/ตกต�่า หากมีขึน้

 สง่ผลให้ลกูค้า/นกัลงทนุ ชะลอโครงการ 
 หรือชะลอการลงทนุในธรุกิจของบริษัทฯ ได้

 ปัจจยัการเปลีย่นแปลงทางด้านประชากร  
 ศาสตร์และสงัคมเป็นความเสีย่งท่ีสง่ผล 
 เชิงบวกตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ

 เน่ืองจากเป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจยัท่ี
ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทฯ จงึมีแนวทางบริหาร
จดัการ โดยการจดัเตรียมเงินทนุหมนุเวียนให้
เพียงพอ กระจายแหลง่ท่ีมาของรายได้ อีก
ทัง้ยงัตดิตามและปรับปรุงแผนงานอยูเ่สมอ 
เพ่ือให้สามารถปรับตวัตอ่สถานการณ์ท่ีเกิด
ขึน้ได้อยา่งรวดเร็วและทนัเหตกุารณ์

 บริษัทฯ ได้จดัท�าแผนฉกุเฉินเพ่ือลดความ
เสีย่งและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
ในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตทิางเศรษฐกิจ รวม
ถงึกระตุ้นเตือนพนกังานให้มีความพร้อมใน
การปฏิบตัิงานเพ่ือรองรับภาวะวิกฤติตา่งๆ 
และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ ถือหุ้น นัก
ลงทนุ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีเก่ียวข้องทกุ
ระดบั  

	 เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงทางประชากร
และสงัคมอยา่งรวดเร็วเป็นผลเชิงบวกตอ่การ
ด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จงึเน้นรับ
งานให้หลากหลายประเภทมากขึน้	เพ่ือรองรับ
ความต้องการของประชากรและสงัคม	เชน่	
งานคอนโดมิเนียม	ห้างสรรพสนิค้า	สนามบนิ	
รถไฟฟา้	อาคารส�านกังาน	โรงแรม	เป็นต้น

 ด้วยค�าม่ันว่า PPS จะด�าเนินธุรกิจด้วยความ  
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบ 
ต่อวิชาชีพ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืนให้แก่ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องตามหลักจริยธรรม

นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน

และจรรยาบรรณ และหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีแล ้ว PPS ยังให ้ความส�าคัญต่อการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นภัยร้ายแรงและก่อให้ 
เกิดความเสียหายต่อท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคม

 โดยการเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน
ทุกรูปแบบ เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

 และได้รบัการรบัรอง Certified Company จากคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต (CAC) เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2559 

 รวมถงึได้ประกาศเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัและปลกูฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กรผ่านวสัิยทศัน์  
ค่านิยม และกลยุทธ์องค์กรเพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยท่ัวกัน
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การพิจารณาตามความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่
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พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า

ผู้ออกแบบ/ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ชุมชน

ผู้ถือหุ้น

สื่อมวลชน

การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าป ี
โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ตัง้แต่ปี 2559 ต่อเน่ืองมาจนถึงปี 2560 
บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการก�ากบัดแูล
กิจการ (CGR) ให้เป็น 1 ใน 110 บริษัทจด
ทะเบียนไทย ท่ีได้รับคะแนนในระดบั 5 ดาว 
‘ดีเลศิ’ (Excellent CG scoring) จากการส�ารวจ
บริษัทจดทะเบียนไทย ทัง้หมด 620 บริษัท โดย
ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิงจากหลัก
การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยประกอบด้วยเกณฑ์รวม 
241 ข้อ แบง่ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ สทิธ์ิของ
ผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกนัต่อผู้ ถือหุ้น 
บทบาทของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผย
ข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

การประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์ 
  PPS ได้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน 2017 Thailand Sustainability Investment ประจ�าปี 

2560 ซึง่เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบับริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเดน่การสง่เสริมความ
ยัง่ยืนขององค์กร โดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 

  PPS ได้รับรางวลั Rising Star “ดาวรุ่ง” ดวงใหม่ ในงาน SET Sustainability 
Awards 2017 เป็นรางวลัท่ีมอบให้ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีเร่ิมมีการด�าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนได้อยา่งโดดเดน่

การประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 PPS ได้คะแนนผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกิจการ 96 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ซึง่เป็นคะแนนท่ีสงูท่ีสดุในกลุ่ม mai ซึง่อยู่ในกลุ่มระดบัดีเลิศ (Corporate 
Governance Scoring Excellent)

สังคม
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ได้รับคะแนน 

100 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม

สมควรเป็นตัวอย่าง 

โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์

โดยรวม คือ 

92.68 
คะแนน

ได้รับคะแนน 

100 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม

สมควรเป็นตัวอย่าง 

โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์

โดยรวม คือ 

91.62 
คะแนน

ได้รับคะแนน 

100 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม

สมควรเป็นตัวอย่าง 

โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์

โดยรวม คือ 

91.97 
คะแนน

2558 2559 2560
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STAKEHOLDER METHODS EXPECTATIONS
RESPONSE TO 
EXPECTATIONS

RESULTS

• การแลกเปล่ียนความคิด

เหน็และข้อเสนอแนะระหว่าง

ผู้บริหารและพนักงาน

• การส�ารวจความพงึพอใจ

พนักงาน

• การรับฟังความคิดเห็น

และข้อร้องเรียนผ่านช่อง

ทางการส่ือสารต่างๆ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม เช่น 

จดหมาย เว็บไซต์ www.

pps.co.th Whistleblower 

System เป็นต้น

• การจัดประชุมร่วมกัน

• การเย่ียมเยือนและพบปะ

ลูกค้า

• การส�ารวจความพงึพอใจ

ลูกค้า

• การรับฟังความคิดเห็น

และข้อร้องเรียนผ่านช่อง

ทางการส่ือสารต่างๆ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม เช่น 

จดหมาย เว็บไซต์ www.

pps.co.th Whistleblower 

System เป็นต้น

• ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร

• ความก้าวหน้าและความ

ม่ันคงในอาชีพการงาน

• การเรียนรู ้และพัฒนา

ตนเอง

• ความปลอดภัยในการ

ท�างาน

• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม

• การมีส ่วนร ่วมในการ

แสดงความคิดเห็น

• คุณภาพงานที่ดี

• ราคาท่ีเหมาะสม

• ส่งมอบงานตรงเวลา

• ความปลอดภัยของสิ่ง

ก่อสร้าง

•  ความโปร ่ ง ใสตลอด

กระบวนการท�างาน

• การปฏิบัติตามกฎหมาย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ

• ทบทวนและบริหารจดัการ

ผลตอบแทนและสวสัดกิารให้

เป็นท่ีพงึพอใจของพนักงาน

และสามารถแข่งขันได้ ใน

ระดบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั

• จัดท�าโครงสร้างเงินเดือน

และเส้นทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพของพนักงาน

• จดัท�าแผนพฒันาบุคลากร

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

รักษาบุคลากรท่ีดี ไว ้กับ

องค์กร

• วางระบบความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยในการ

ปฏิบัติงาน

• ปฏบัิติต่อพนักงานทุกคน

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

• จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

ความผูกพันและก�าลังใจ

ให้แก่พนักงาน

• ด�าเนนิงานอย่างมอือาชีพ

ตามมาตรฐานสากล

• การบริการท่ีมุ ่งเน้นให้

เกิดความพึงพอใจสูงสุด

กับลูกค้า

• พฒันากระบวนการท�างาน

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อ

สญัญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด

และเป็นธรรม

• ด�าเนินงานภายใต้นโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน

• ผลส�ารวจความพึงพอใจ

ของพนักงานและความ

ผูกพันองค์กรอยู่ในระดับ

ร้อยละ 80.26 (ส�ารวจ 1 

คร้ัง/ปี)

• อัตราการลาออกของ

พนักงานอยู ่ในระดับร้อย

ละ 12.10 ซ่ึงลดลงจากปี

ท่ีผ่านมาร้อยละ 1.49

• PPS Training Center 

ศนูย์อบรมทีไ่ด้รับการรับรอง

จากสภาวศิวกร มีหลักสูตร

อบรมพนักงานท่ีหลากหลาย 

และสามารถผลิตหน่วยการ

เรียนรู้ต่อเน่ือง (PDU) ได้ถงึ 

1,983 หน่วย

• ปรับปรุง ISO ให้แป็น 

เวอร์ช่ัน 9001: 2015 ประกาศ

ใช้ภายในองค์กรแล้ว 

• จากการด�าเนินงานตาม

นโยบายความปลอดภยั พบ

ว่าไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึง

ขั้นหยุดงานหรือเจ็บป่วย

เนื่องจากการท�างานแต่

อย่างใด

• ผลส�ารวจความพึงพอใจ

ของลูกค้าอยู่ในระดับร้อย

ละ 80

• ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

และเชื่อม่ันในการด�าเนิน

งานของบริษัท

• ลูกค้ารายใหม่เพิม่ข้ึนจาก

การบอกต่อของลูกค้าเดิม

• ได้รับข้อร้องเรียนจาก

ลูกค้าน้อยมาก และสามารถ

จัดการได้จนเป็นท่ีพอใจท้ัง

สองฝ่าย

- พนักงานประจ�า
- Outsource

- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน

พนักงาน

ลูกค้า
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

STAKEHOLDER METHODS EXPECTATIONS
RESPONSE TO 
EXPECTATIONS

RESULTS

• การจัดประชุมเพื่อหารือ
ร่วมกัน
• การรับฟังความคิดเห็น
และข้อร้องเรียนผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น 
จดหมาย เว็บไซต์ www.
pps.co.th Whistleblower 
System เป็นต้น

• การลงพื้นที่เพื่อส�ารวจ
ผลกระทบและความต้องการ
ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง
• การจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่
สนับสนุนและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมระหว่างองค์กร
กับชุมชน
• การส�ารวจความคิดเห็น
เพื่อรับข้อร้องเรียนและข้อ
เสนอแนะต่างๆ
• การสื่อสารท่ีถูกต้องและ
รวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ

• การให้ค�าแนะน�าอย่างผู้
เช่ียวชาญ
• การประสานงานท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพ
• การด�าเนนิการท่ีเป็นธรรม
และโปร่งใส
• ความปลอดภัยในการ
ท�างาน

• การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม
• การบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
• การมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนให้เติบโตอย่างย่ังยืน
• การได้รับการช่วยเหลือ 
สนับสนุน และส่งเสริมด้าน
ต่างๆ

• ด�าเนนิงานอย่างมอือาชีพ
ตามมาตรฐานสากล
• ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อ
สญัญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
และเป็นธรรม
• ปฏิบัติต ่อผู ้ออกแบบ/
ผู้รับเหมา อย่างเสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม
• ด�าเนินงานภายใต้นโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน
• วางระบบความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน

• ด�าเนนิงานอย่างมอือาชีพ
ตามมาตรฐานสากล
• บริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมอย่างเป็นระบบ
• จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ความรู ้ความเข้าใจให้กับ
คนในชุมชน
• ด�าเนินโครงการความ
ย่ังยืนต่างๆ ที่ครอบคุม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาชุมชน
ให้เติบโตอย่างย่ังยืน
• ช่วยเหลือ สนับสนุน และ
ส่งเสริมชุมชนต่างๆ ผ่าน
โครงการ กจิกรรม และมูลนธิิ

• จากการประชมุและตดิตาม
งานอย่างต่อเน่ือง ท�าให้
การด�าเนินงานเป ็นตาม
แผนท่ีก�าหนด
• ผูอ้อกแบบ/ผูรั้บเหมา เช่ือ
ม่ันและให้ความไว้วางใจใน
ความเช่ียวชาญของวศิวกร
ท่ีปรึกษา
• ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ
• ไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรง
ถึง ข้ันหยุดงานหรือเจ็บ
ป่วยเนื่องจากการท�างาน
แต่อย่างใด

• ได ้ รับการยอมรับจาก
คนในชุมชนในการด�าเนิน
ธุรกิจขององค์กร
• คนในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัวศิวกรรมและ
งานช่างมากข้ึน
• ผลส�าเร็จของโครงการ
ความย่ังยืนขององค์กรที่
ได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน
• บุคคลที่ด้อยโอกาสหรือ
ขาดแคลนได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาและพัฒนาตนเอง
• ไม่พบข้อร้องเรียนหรือ
ผลกระทบร้ายแรงใดๆ ที่
ส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจ
หยุดชะงัก

ผู้ออกแบบ/ผู้รับเหมา

ชุมชน

• การจัดประชุมเพื่อหารือ

ร่วมกัน

• การเย่ียมเยือนและพบปะ

สังสรรค์เพื่อแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะต่างๆ

• การรับฟังความคิดเห็น

และข้อร้องเรียนผ่านช่อง

ทางการสื่อสารต่างๆ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม เช่น 

จดหมาย เว็บไซต์ www.

pps.co.th Whistleblower 

System เป็นต้น

• การสร้างมูลค่าเพิ่มและ

ร่วมมือกันในระยะยาว

• การด�าเนนิการท่ีเป็นธรรม

และโปร่งใส

• ด�าเนินงานภายใต้นโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่

ค้าผ่านการด�าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

• พฒันาและขยายฐานธรุกจิ

ให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและ

มีศักยภาพล�้าหน้าธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อ

สญัญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด

และเป็นธรรม

• ปฏบัิติต่อคู่ค้าอย่างเสมอ

ภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

โดยไม่เรียก รับ หรือยอมรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด

• คู่ค้าให้ความไว้วางใจและ

เช่ือม่ันต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทยิ่งข้ึน

• ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ 

จากคู่ค้า

• ไม่มีการจ่าย เรียก รับ 

หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อืน่ใดในทางการค้า 

ท่ีไม่สุจริต

- Partner
- Supplier

คู่ค้า
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STAKEHOLDER METHODS EXPECTATIONS
RESPONSE TO 
EXPECTATIONS

RESULTS

• การเปิดแถลงข่าว

• การให้สัมภาษณ์ของผู้

บริหาร/นักลงทุนสัมพันธ์

• Opportunity Day

• ช่องทางการสือ่สารต่างๆ 

ขององค์กร เช่น จดหมาย 

เว็บไซต์ www.pps.co.th 

Whistleblower System 

เป็นต้น

• การได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว 

ถกูต้อง ครบถ้วน และตรวจ

สอบได้

• การมีส่วนร่วมในการเปิด

เผยข้อมูลทางธุรกิจ

• เปิดเผยข้อมลูอย่างรวดเร็ว 

ถูกต ้อง ครบถ ้วน และ

สามารถตรวจสอบได้

• สร ้างช ่องทางการน�า

เสนอข้อมูลข่าวสารของ 

บริษัทฯ ที่เข้าถึงง่ายและมี

ความน่าเช่ือถือ

• เปิดรับฟังความคิดเหน็ผ่าน

ช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

• สื่อมวลชนให้การยอมรับ

และน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร

และภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค ์กร เผยแพร ่ออกสู ่

สังคม

ส่ือมวลชน

• การจัดกิจกรรมต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 

การมีส ่วนร ่วมระหว ่าง 

องค์กรกับสังคม

• การรับฟังความคิด และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่อง

ทางการสือ่สารขององค์กร 

เช่น จดหมาย เวบ็ไซต์ www.

pps.co.th Whistleblower 

System เป็นต้น

• การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

• การให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

และรวดเร็วแก่นักลงทุน/

ผู้ถือหุ้น

• การติดต่อสื่อสารกับนัก

ลงทุนสัมพันธ์

• การเย่ียมชมบริษทั (Com-

pany Visit)

• การรับฟังความคิด และข้อ

เสนอแนะ ผ่านช่องทางการ

สือ่สารต่างๆ ขององค์กร เช่น 

จดหมาย เว็บไซต์  www.

pps.co.th Whistleblower 

System เป็นต้น

• การบริหารจัดการด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

• การได้รับข ้อมูลท่ีเป ็น

ประโยชน์และสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์

ต่างๆ ได้

• การได้รับการสนับสนุน 

และช่วยเหลือด้านต่างๆ

• ผลตอบแทนจากการลงทุน

• ผลประกอบการที่ดีและ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

• ความมั่นคงทางธุรกิจ

• ความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้

• การเปิดเผยข้อมูลทีร่วดเร็ว 

ถูกต้อง และครบถ้วน ทัน

ต่อการตัดสินใจ

• ด�าเนนิงานอย่างมอือาชีพ

ตามมาตรฐานสากล

• บริหารจดัการด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

ระบบและเกดิประโยชน์สงูสดุ

• จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่

ความรู้คืนสูส่งัคม อาท ิช่าง

มันส์สัญจร ช่างมันส์ Blog 

Animation เกร็ดความรู้

กับลุงพี เป็นต้น

• สนับสนุนและส ่งเสริม

สังคมผ ่านกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

• จัดท�าแผนธุรกิจ เพื่อ

ความยั่งยืน

• พฒันาและขยายฐานธรุกจิ

ให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและ

มีศักยภาพล�้าหน้าธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน

• จดัสรรช่องทางการติดต่อ

สื่อสารที่หลากหลาย

• เปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน ทนัต่อการตัดสนิใจ

• สังคมเกิดการยอมรับ

และให้การสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง

• จากการบริหารจัดการ

ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม

อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้

ภาพลักษณ์ขององค์กร

เป็นไปในทางท่ีดีมากยิ่งข้ึน

• คนในสงัคมมีความรู้ความ

เข้าใจในงานวิศวกรรมและ

งานช่างต่างๆ มากขึ้น

สังคม

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
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เปา้หมายท่ี 11 เมืองและถ่ินฐานมนษุย์อยา่งยัง่ยืน, เปา้หมายท่ี 13 
การรับมือกบัการเปลีย่นแปลงทางสภาพภมิูอากาศ, เปา้หมายท่ี 15 
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก, เปา้หมายท่ี 16 สงัคมสงบ
สขุ ยตุธิรรม ไมแ่บง่แยก และเปา้หมายท่ี 17 ความร่วมมือเพ่ือการ
พฒันาท่ียัง่ยืน เพ่ือการเติบโตอยา่งมัน่คงทางเศรษฐกิจร่วมไปกบั
การดแูลผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุระดบั
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  นับต้ังแต่ท่ีองค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้มีความเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เกิดเป็นเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกใน 15 ปีข้างหน้าส�าหรับเป็น

แนวทางในการพัฒนาประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 
โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals)

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 PPS ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการเช่ือมโยงกลยทุธ์ท่ีใช้ด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้เข้ากบัเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืนของโลกทัง้  
9 ด้าน คือ เปา้หมายท่ี 4 ให้การศกึษาท่ีเทา่เทียม สง่เสริมการเรียน
รู้แก่ทกุคน, เปา้หมายท่ี 7 รับรองการมีพลงังานสะอาดท่ีทกุคนเข้า
ถงึได้, เปา้หมายท่ี 8 การจ้างงานอยา่งมีคณุคา่และการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ, เปา้หมายท่ี 9 อตุสาหกรรม นวตักรรม โครงสร้างพืน้ฐาน, 

• ผูถ้อืหุน้/นักลงทุน ให้ความ

เช่ือมั่นและมีความสัมพันธ์

อันดีต่อองค์กร

• ผลประกอบการขององค์กร

เติบโตอย่างต่อเน่ือง

• ได้รับรางวลัต่างๆ มากมาย 

อาทิ Top Corporate Gov-

ernance Report Awards, 

Thailand Sustainability 

Investment 2560, Rising 

Star-Thailand Sustainable 

Investment 2560 เป็นต้น
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“ในฐานะท่ี PPS เป็นผู้น�าในกลุ่มธุรกิจวิศกรท่ีปรึกษาในประเทศไทย เราเช่ือม่ันว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
คือการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยรวบรวม

ความคิดเห็น และความคาดหวังต่างๆ มาวิเคราะห์แล้วจัดล�าดับความส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ PPS ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม”

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม

ส�า
คญั

ต่อ
ผูม้

สี่ว
นไ

ด้ส่
วน

เส
ยี

ส�าคญัต่อ PPS
1        2       3       4       5       6       7       80 

  
  
 1

  
  
  
 2

  
  
  
3 

  
 4

  
  
  
5 

  
  
 6

  
  
  
7 

  
  
 8

ความปลอดภัยในการท�างาน การต่อต้านทุจริต

การบริหารความเส่ียง

การพัฒนาบุคลากร

การก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการท�างาน
ที่มีคุณภาพ

การปฏิบัติต่อ
แรงงานและสิทธิ

มนุษยชน

การร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ผลตอบแทนทางธุรกิจ

นวัตกรรมและการ 
เผยแพร่วัฒนธรรม

การเปิดเผยข้อมูล

การดูแลสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

 ผลตอบแทนทางธุรกิจ
 การบริหารความเสี่ยง
 การบริหารจัดการห่วงโซ่

 อุปทาน

ECONOMY SOCIAL & COMMUNITY ENVIRONMENT

 การพัฒนาบุคลากร
 การต่อต้านการทุจริต
 กระบวนการท�างานทีม่คีณุภาพ
 ความปลอดภยัในการท�างาน
 นวัตกรรมและการเผยแพร่ 

   นวัตกรรม
 การปฏิบัติต่อแรงงานและ 

 สิทธิมนุษยชน
 การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม

 การอนุรักษ์พลังงาน
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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
Practice

“Trustworthy Project Manager หรือ คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ คือค่านิยมหลักขององค์กรที่ PPS 
ใช้เป็นหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งม่ันในการบริหารเงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ถือหุ้นมาใช้

อย่างคุ้มค่าท่ีสุด ซึ่งจะสามารถให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน”

SUSTAINABIL ITY ISSUE SUSTAINABIL ITY STRATEGY
ประเด็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน กลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ‘ความยัง่ยืน’ ในมมุมองของ PPS คือการพฒันาท่ีแผข่ยายออก
ไปอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ และจะต้องก้าวหน้าไปในทางท่ีดีด้วย แนวทาง
การพฒันาอย่างยัง่ยืนของเราจึงเป็นไปในรูปแบบท่ีเรียกว่า PPS 
UNIVERSE โดยให้ความส�าคญัในการพฒันาบคุลากรของบริษัท
และพฒันาองค์กรเป็นอยา่งแรก แล้วจงึสง่บคุลากรเหลา่นีอ้อกไป
พฒันาโครงการท่ีรับผิดชอบ ชมุชนโดยรอบโครงการ และสงัคม
ภายนอกตอ่ไป ซึง่เป็นการแผข่ยายให้ชมุชนและสงัคมได้รู้จกัตวัตน
ของ PPS วา่มีทัง้ ‘ความเก่ง’ และ ‘ความดี’ ท่ีลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และ
บคุคลทัว่ไปจะสามารถเช่ือมัน่และวางใจตอ่ PPS ได้

 จากแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนท่ีไมมี่ท่ีสิน้สดุนัน้ ท�าให้เกิด 
กลยทุธ์ท่ีเรียกวา่ PPS IGNITE ซึง่เรายดึมัน่ในการพฒันาสูค่วาม
ยัง่ยืน โดยมีหลกัการคือ สร้างคน สร้างผลงาน สร้างสรรค์นวตักรรม 
ซึง่การรวมทัง้สามสิง่นีเ้ข้าด้วยกนั และพฒันาไปพร้อมกนั มีประโยชน์
ทัง้ตอ่บริษัทเอง ตอ่พนกังาน ตอ่สงัคมรอบข้าง และตอ่ผู้ มีสว่นได้
ส่วนเสียทกุท่านอย่างครบถ้วนกนันัน้ ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของ 
PPS เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมัน่คง
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การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาความย่ังยืน

OUR
ECONOMY

SHE
POLICY

QUALITY 
ASSURANCE

 ตัง้แต่เริม่ด�าเนนิธรุกจิมา PPS ใส่ใจ
ในการท�างานอย่างมีมาตรฐานอยู่เสมอ 
โดยให้ความส�าคญัต่อคณุภาพของงาน 
(Quality) อยู่ในงบประมาณ (Cost) และ
เป็นไปตามเวลาท่ีก�าหนด (Time) จงึได้
ใบรบัรองมาตรฐานคณุภาพ ISO จาก
สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ EAQA 
(Environment Accredited Quality 
Assessment) จากประเทศองักฤษ ซึง่
ถือว่าเป็นบรษิทัวศิกรท่ีปรกึษารายแรก
ท่ีได้รับเกียรตินี้ PPS ไม่เคยหยุดท่ีจะ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพ
แม้สักวินาที เราจึงได้รับการรับรอง 
ISO ตั้งแต่ ISO 9002, ISO 9001 : 
2000 และ ISO 9001 : 2008 เรื่อยมา 
โดยในปี 2560 บริษัทก็ได้จัดตั้งคณะ

 การจะเริม่ต้นโครงการใหม่ขึน้มาสัก
โครงการหน่ึงส่ิงทีมี่ความส�าคญัไม่น้อย
ไปกว่าการควบคุมงานให้เป็นไปตาม
นโยบายคณุภาพ กค็อืความปลอดภยั 
(Safety) อาชีวอนามัย (Health) และ
สภาพแวดล้อมในที่ท�างาน (Envi-
ronment) ซึ่งไม่สามารถละเลยได้เช่น 
เดียวกับการควบคุมมาตรฐาน โดยใน
ปี 2560 ไม่พบอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน
ของพนักงาน เพราะ PPS ได้มี Safety 
Plan หรือ แผนด้านความปลอดภัย

กรรมการพัฒนาระบบการท�างานขึ้น
ใหม่ เพือ่พฒันาคณุภาพการท�างานของ
บริษัทให้มีมาตรฐาน โดยได้ประกาศใช้
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 อันเป็น
มาตรฐานคุณภาพล่าสุดตามองค์กร 
ISO เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560
 นวัตกรรมต่างๆ ของ PPS ไม่ว่าจะ
เป็น Project Live หรอื SiteWalk ได้รบั
การพฒันาให้มคีวามเสถยีรและบรรจไุว้
ใน ISO หมวด WI (Work Instruction) 
WI-QAC-05 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างระบบคุณภาพของบริษัท 
รวมไปถึงระบบ QS และ Document 
Control ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและสร้าง
เสริมประสิทธิภาพของระบบบริหาร
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 
2015

และสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน ซึ่งจะมี
การจัดอบรมอยู่เป็นประจ�า สม�่าเสมอ 
มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ท้ังยังมี
เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัย (จป.) ที่
ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์
เข้ามาช่วยดแูล ควบคมุสภาพแวดล้อม
ในท่ีท�างาน เพื่อให้พนักงาน ผู้รับเหมา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้ปฏิบัติ
งานร่วมกันอย่างสบายใจและมีความ
ปลอดภัย
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 นวตักรรมของ PPS ในมมุมองของเรา ไม่ได้มองเห็นแค่การ
พฒันาด้าน IT เทา่นัน้ PPS มองวา่การสร้างความแตกตา่งในการ
ท�างาน การพฒันากระบวนการท�างานให้ดีขึน้ การสง่มอบงานให้
ลกูค้าเกิดความพึงพอใจมากท่ีสดุ ก็เป็นนวตักรรมของ PPS ใน
ทกุกิจกรรมท่ีเกิดขึน้เราตัง้ใจท�าและพฒันา อาทิ การท�าการ์ตนู

ยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีก้าวล�้าขึ้น โลกก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ PPS ก็เช่นเดียวกัน เราเห็นความส�าคัญ 
และจะไม่หยุดอยู่กับท่ี เรามีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้เป็นผู้น�าอยู่เสมอ การพัฒนานวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให้ไปสู่ความย่ังยืนขององค์กร ดังน้ัน PPS จึงผลักดันให้เข้าสู่การเป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรม การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และพัฒนาบุคลากรให้มีแนวความคิดด้านนวัตกรรม 
สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง

เกร็ดความรู้กับลงุพีเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม, การ
ท�า VDO Present ขัน้ตอนการจองใช้สทิธ์ิ PPS-W1, การท�า VDO  

งานจดัเลีย้งประจ�าปีของบริษัทฯ ทกุกระบวนการท�างานของ PPS  
เกิดเป็นนวตักรรม สร้างความเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ของเราดีขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง โดยพนกังานของ PPS เอง
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 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา PPS มีการบริหารจดัการระบบภายใน
องค์กร โดยมีโครงสร้างการบริหารภายในจ�าแนกเป็นฝ่ายงานตา่งๆ 
เชน่ ฝ่ายบคุคลและพฒันาองค์กร ฝ่ายโครงการ ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
บญัชี เป็นต้น ซึง่แตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีแตกตา่งกนัไป และตา่งมีความ
ส�าคญัท่ีท�าให้ PPS ด�าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและส�าเร็จใน

นวัตกรรมที่ใช้บริหารควบคุมภายในองค์กร

 เดมิ PPS น�าระบบ Prosoft  มาใช้บริหาร
จดัการงานบคุคลภายในองค์กร ซึง่สามารถ
ใช้งานได้ดีส�าหรับองค์กรท่ีมีพนกังานจ�านวน
ไม่มาก แต่ยงัคงมีส่วนท่ีผิดพลาดและไม่
ครอบคลมุการใช้งานในบางเร่ือง อาทิ การ
ใช้ระบบสแกนนิว้ การโอนย้ายข้อมลูท่ียงั
เป็นระบบ Manual  ซึง่ PPS รับงานโครงการ
หลากหลาย ธรุกิจขยายตวั พนกังานจ�านวน
มากขึน้ ระบบ Prosoft จงึไมส่ามารถตอบ
สนองความต้องการได้ทัง้หมด จงึได้พฒันา

ระบบ My PPS ขึน้มาเพ่ือรองรับการท�างาน 
โดยให้พนกังานสามารถ Check In-Check 
Out ผา่นระบบ My PPS ท�าให้ระบบ Check 
In-Check Out ปราศจากความคลาดเคลือ่น
และมีความแม่นย�ามากขึน้ ไม่มีปัญหาใน
การจดัเก็บข้อมลู และสามารถแจ้งข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ให้บคุลากรได้
ทราบอยา่งทัว่ถงึและรวดเร็ว รวมถงึมีแผน
ในการจะท�าข้อเสนอโครงการและ OT ผา่น
ระบบ My PPS ได้ในอนาคต

MY PPS

ทกุกระบวนการการท�างาน PPS จงึเร่ิมศกึษาและพฒันาโดยการน�า
สิง่ท่ีเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากทกุกระบวนการท�างานมาเป็น
แรงผลกัดนัและสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมเพ่ือลดขัน้ตอนการท�างาน 
เพ่ิมประสทิธิภาพของงานและบคุลากร

OUR 
INNOVATIONS
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เม่ือ PPS พัฒนา Project Live เข้าสู่ปีที่ 3 เราได้เห็นความคิดของพนักงานจากการจัดกิจกรรม Project 
Live Challenge บริษัทฯ จึงเกิดความคิดท่ีจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อรองรับการท�างาน จากที่ท�าและใช้

ภายในองค์กร เป็นการท�าเพื่อคู่ค้า ลูกค้า และสังคม และเพื่อสนองความต้องการในหลายๆ รูปแบบ ดังนี้

PROJECT DELIVERY PROJECT REALTIME PROJECT SITEWALK
 เป็นนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ Defect ตา่งๆ ท่ีเกิด
ขึน้ โดยตอ่ยอดมาจากฟังก์ชนัการตรวจสอบ 
Defect ใน Project Live เชน่กนั มาท�าเป็น
แอปพลเิคชนับนมือถือ เพ่ือให้บคุคลทัว่ไป
ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดผ่าน iOS และ 
Android เพ่ือทดลองใช้งานได้

 จากท่ีเคยรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการตา่งๆ ให้กบัลกูค้า และคูค้่า ใน
รูปแบบ Power Point หรือรูปแบบหนงัสอื 
เราจงึตัง้ค�าถามกบัเราเองวา่ท�าอยา่งไรให้
ผู้ฟังรู้สกึวา่การรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการนา่สนใจและเข้าใจได้งา่ย ไมน่า่
เบ่ือ จงึเกิดเป็น Project Realtime ขึน้มา 
เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ตา่งๆ ให้ออกมาในรูปแบบ VDO รองรับ
ความต้องการของสงัคมยคุปัจจบุนั

 ต่อยอดมาจากฟังก์ชันการตรวจสอบ 
Defect ใน Project Live ส�าหรับตรวจสอบ
และสง่มอบงานคอนโด และโครงการตา่งๆ 
ให้กบัลกูค้า ซึง่ในปี 2560 ด�าเนินการสง่มอบ
โดยใช้แอปพลเิคชนันี ้2 โครงการ คือ Minor 
สนามบนิน�า้ และ AP Rythm 36-38

 ชว่งหลงัการก่อสร้างบางโครงการสามารถปิดงานโครงการได้เลย 
แตมี่บางโครงการท่ียงัอยูใ่นชว่งประกนังาน   1-2 ปี ขึน้อยูก่บัสญัญา
ของแต่ละโครงการ ในการประกนังาน PPS ยงัต้องตรวจดคูวาม
เรียบร้อยของโครงการ ตรวจหา Defect โดยใช้ Project SiteWalk 
วา่มีปัญหาเกิดขึน้ในชว่งนีห้รือไม ่และสามารถบริหารจดัการอาคาร

โดย PPS จดัตัง้บริษัทยอ่ยเพ่ือรองรับการบริหารจดัการอาคาร เพ่ือ
ลดการใช้พลงังานอยา่งสิน้เปลือง เป็นการบริหารจดัการอาคารให้
เป็นอาคารอจัฉริยะ ซึง่ในอนาคตภายหน้าเราคาดวา่ประเทศไทยจะ
บริหารจดัการอาคารเป็นอาคารด้านพลงังาน อาคารอจัฉริยะเกือบ
จะทกุโครงการ โดยเรียกโครงการนีว้า่ Project Sapat
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- Project Live
- Project Delivery
- Project Realtime

- My PPS
- Project Blue Book

- Project SiteWalk
- Project Sapat

  ชว่งท่ีเราก�าลงัพฒันาระบบ Project Live บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม 
 Project Live Challenge ซึง่ปัจจบุนัเราได้จดักิจกรรมนีม้าแล้ว
ถงึ 4 ครัง้ เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้พนกังานได้แสดงไอเดีย และ 
ร่วมแข่งขนัน�านวตักรรมของบริษัทฯ มาพฒันา และสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ๆ  เกิดการตอ่ยอดทางด้านนวตักรรมตอ่ไป โดย PPS 
ได้ย่ืนจดสิทธิบตัรลิขสทิธ์ิทางปัญญา เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 
และเข้าร่วมโครงการสง่เสริมความสามารถทางนวตักรรมกบั NIA 
จนเกิดเป็นแผนงานนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืน 

นวัตกรรมที่ใช้บริหารควบคุมโครงการ 

 หนึง่ในนวตักรรมท่ี PPS สร้างขึน้เพ่ือตอบ 
สนองความต้องการของลกูค้า คู่ค้า และ
บคุคลทัว่ไป ท่ีต้องการสร้างหรือท�าโครงการ
ตา่งๆ ได้อยา่งครบวงจร โดยการเปรียบเทียบ
ราคาหรือเลอืกซือ้วสัด ุค�านวณงบประมาณ
การก่อสร้าง รวมถงึข้อมลูของผู้รับเหมาตา่งๆ 
ข้อมลูผลิตภณัฑ์ วสัดกุ่อสร้าง เทคโนโลยี
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  และวสัดทุดแทน ซึง่ลกูค้า
สามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้วสัดแุบบใด 
วสัดทุัว่ไป วสัดรัุกษาสิง่แวดล้อม หรือวสัดุ

PROJECT
BLUE BOOK

นวัตกรรมที่ใช้บริหารควบคุมโครงการ 

ก่อสร้างอาคารเขียว และยงัสามารถประเมิน
คณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง ให้คะแนน เสนอ
แนะข้อคดิเหน็เก่ียวกบัวสัดกุ่อสร้างได้ ข้อมลู
ราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีปรากฏบนระบบจะเป็น
ราคากลางในการประเมินคา่ก่อสร้างเบือ้ง
ต้น กระบวนการท�า Project Blue Book ไม่
เพียงแต่ต้องการพฒันางานเท่านัน้ แต่ยงั
เป็นความร่วมมือร่วมใจของพนกังานทกุๆ 
ฝ่ายท่ีได้ร่วมศกึษาและพฒันาโปรเจกต์ไป
พร้อมๆ กนั

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน

BLUE 
BOOK

My
PPS

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหาร

 พฒันาระบบบน Web ขึน้มาช่ือวา่ Web Report  เป็นโปรแกรม
ท่ีสร้างขึน้เพ่ือรายงานความก้าวหน้าโครงการ สร้างรายงาน Weekly 
Report และ Monthly Report โดยแสดงเป็น Report ออกมาใน
รูปแบบท่ีบริษัทฯ ก�าหนด จนถงึปี 2557 เป็นปีแรกท่ี PPS เร่ิมใช้ 
Google App เดมิใช้ระบบเมลท่ีบริษัทฯ ตัง้ขึน้เอง แตร่ะบบยงัไมมี่
ความเสถียร และเพ่ือความปลอดภยัของข้อมลู จงึย้ายข้อมลูมาใช้ 
Google App แทน ซึง่ในปีเดียวกนันี ้เราได้ยกเลกิระบบเดมิๆ และ
ร่วมมือกบับริษัทภายนอก เพ่ือพฒันา Mobile Application (iOS) 
ช่ือวา่ SiteWalk เป็นแอปพลเิคชนัตรวจ Progress งานในโครงการ
ตา่งๆ  เพ่ือบริหารและควบคมุโครงการ โดยรายงานความก้าวหน้า

ของโครงการผา่นระบบ iOS 
 จากการท่ี PPS ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการและ
รายงานปัญหาท่ีเราพบในโครงการก่อสร้าง ให้กบัหวัหน้างาน  ซึง่
ต้องใช้เวลาและหลายขัน้ตอน PPS จงึเล็งเห็นปัญหานีท้�าให้ไม่มี
ความต่อเน่ืองในการตรวจงาน และเกิดความลา่ช้า เราจงึพฒันา
แอปพลเิคชนัท่ีช่ือวา่ Site Defect  เป็นโมดลูตรวจเร่ือง Defect โดย
เฉพาะและพฒันาตอ่ยอดจนมาเป็น Project Live ปรับปรุงโมดลู
เดิมและเพ่ิมโมดลูใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้เร่ือยๆ เช่น NCR 
(เอกสารชีแ้จงเพ่ิมเติม), SIR (Safety), HR (เอกสารขอลา, โอน
ย้าย), Document (Memo, Letter) 
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25
58

25
59

25
60

จ�านวน Defect

 ไม่ใช้ Project SiteWalk
(จ�านวน Defect คูณ 10 นาที)

ใช้ Project SiteWalk
(จ�านวน Defect คูณ 1 นาที)

ตารางแสดงระยะเวลาขัน้ตอนกระบวนการ
ท�างานตรวจสอบ Defect

3,377

10,874

12,016

33,770 นาที = 23.45 วัน

108,740 นาที = 75.51 วัน

120,160 นาที = 83.41 วัน

3,377นาที = 2.35 วัน

10,874นาท ี= 7.55 วัน

12,016 นาท ี= 8.34 วัน

PAST

BACK O
FFICE

PRESENT

FUTURE

My PPS

PROJECT DELIVERY

WEB
REPORT

PPS Innovation

 PPS พฒันานวตักรรมและตอ่ยอดแนวความคดิมาอยา่งตอ่เน่ือง 
ซึง่ในแตล่ะปีหมายถงึก้าวท่ีส�าเร็จขึน้ไปทกุยา่งก้าว ในแตล่ะ Project 
พฒันาขึน้มาเพ่ือตอบสนองการท�างานของ PPS, คูค้่า, ลกูค้า และ
สว่นงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ Project ท่ีพฒันาขึน้มานีต้้องสามารถสร้าง
เป็นธรุกิจใหมไ่ด้ในอนาคต และเพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร
 PPS คดิค้นพฒันาการตรวจหา Defect โดยยกเลกิระบบการสง่
งานแบบ Paper มาตัง้แตปี่ 2558 หากเป็นระบบเก่า การสง่ Defect 

(RETURN ON INVESTMENT: ROI)

1 ครัง้ มีขัน้ตอนการท�าหลายขัน้ตอนมาก ตัง้แตถ่่ายรูป โอนย้าย 
รูปภาพเข้าคอมพิวเตอร์ เขียนรายละเอียดพร้อมแนบรูปต่างๆ  
พริน้ต์งาน จดัท�าเป็นแฟ้มสง่ลกูค้า ซึง่รวมๆ แล้วกว่าจะตรวจ 1 
Defect ใช้เวลามากกว่า 10 นาที แต่ถ้าเป็น Project SiteWalk 
สามารถถ่ายรูปแล้วอพัโหลดเขียนรายละเอียดผ่านระบบได้เลย  
ซึง่ลกูค้าสามารถดผูา่นระบบได้ทนัที ซึง่ใช้เวลาไมถ่งึ 1 นาที

 ก่อนท่ีจะมีนวตักรรมชว่ยตรวจ Defect การสง่ Defect 1 ครัง้ 
ต้องพริน้ต์เป็น Paper 1 แผน่ ซึง่เม่ือมีนวตักรรมตวันี ้PPS สามารถ
ประหยดักระดาษในปี 2560 ไปได้ถงึ 24 รีม (1 รีม มี 500 แผน่)
 จากตารางนีเ้ห็นได้ว่า PPS สามารถบริหารจัดการเวลาให้
ท�างานได้ส�าเร็จมีคณุภาพและเป็นท่ีถกูใจของลกูค้าเร็วขึน้ถึง 10 

เท่า นวตักรรมท่ีพฒันาขึน้มารองรับการท�างานท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างาน ท�าให้เราท�างานได้ส�าเร็จและ
รวดเร็วมากขึน้ ผลงานท่ีออกมามีคณุภาพ สามารถบริหารจดัการ
เวลาได้เป็นอยา่งดี สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า PPS จงึสามารถ
รับงานได้มากขึน้ในแตล่ะปี

ปัจจุบัน PPS มีระบบการจัดการท่ีดี แต่ยังเป็นการใช้งานผ่านหลายๆ ระบบที่รองรับความต้องการ
ท่ีแตกต่างกันออกไป ในปี 2561 น้ี PPS มีเป้าหมายท่ีจะรวบรวมข้อมูลส�าคัญของทุกระบบที่ใช้ในการบริหาร

ควบคุมท้ังภายในองค์กร และข้อมูลที่ใช้ในโครงการก่อสร้างให้รวมอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันผ่าน 
TOI SYSTEM  (PPS Total Office Integration) โดยน�า Aconex เข้ามาช่วยวางรากฐานระบบของ 

TOI เพื่อยกระดับองค์กรให้ PPS เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง

เราเข้าใจถึงสภาวะธุรกิจโดยรวมและสภาพแวดล้อม ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร บุคลากร จึงน�านวัตกรรมนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ท�าให้สามารถจัดการนวัตกรรมองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จได้ในที่สุด
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TOI

PROJECT REALTIME

PROJECT SAPAT

PROJECT LIVE

SITEWALK

BLUE BOOK
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การจัดท�าการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์
ขององค์กร (Carbon Footprint for
Organization: CFO)

 คาร์บอนฟุตพริน้ต์ขององค์กร (CFO) เป็นปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีปลอ่ยออกมาจากกิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร เช่น การใช้
ไฟฟา้ การใช้สารท�าความเย็น การปลอ่ยของเสีย เป็นต้น โดยจะ
พิจารณาวดัออกมาเป็นหนว่ยตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่
 PPS เล็งเห็นความส�าคญัในด�าเนินการวดัประเมินค่า CFO 
ภายในองค์กร เพ่ือพฒันาองค์กรให้รู้ถงึการควบคมุและใช้พลงังาน
อยา่งคุ้มคา่มากย่ิงขึน้ หรือลดพลงังานบางสว่นท่ีสามารถใช้พลงังาน
อ่ืนทดแทนได้ ท�าให้เราสามารถลดต้นทนุการผลติ และเพ่ิมโอกาส

พื้นที่สีเขียวภายในองค์กร

ปลูกป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์และสร้าง
จิตส�านึกรักป่าให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน
ใกล้เคียง

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง 
เพื่อร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ควบคุมโครงการก่อสร้าง
อาคารมาตรฐานระดับสากล 

(LEED)

จัดตั้งบริษัทพลังงาน

ดูแลลูกค้าภายหลัง
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

กิจกรรมปลูก “ต้นรวงผึ้ง” 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

การจัดท�าการประเมิน 
คาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร

สร้างนวัตกรรม 
รองรับการประหยัดพลังงาน

ปลูกจิตส�านึกในองค์กร

ทางธรุกิจ เน่ืองจากงานพลงังานเป็นสว่นหนึง่ในงานก่อสร้าง PPS 
จงึมีเปา้หมายท่ีจะเป็นผู้ เช่ียวชาญในการให้ค�าปรึกษาด้านพลงังาน
ให้กบัลกูค้าควบคูก่บังานท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง เช่น การวาง
ระบบพลงังาน การเลือกสารท�าความเย็น การเลือกวสัดกุารปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น การท�า CFO ภายในองค์กรจงึเป็นกระบวน
การหนึง่ในการสร้างเปา้หมายดงักลา่วในอนาคต ซึง่ PPS เราได้รับ  
‘TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization 
Certification’  เป็นใบรับรองผา่นการประเมินคา่ CFO ในองค์กร 
ในวนัท่ี 26 มกราคม 2561 ท่ีผา่นมา

ปลูกจิตส�านึกในองค์กร
 ตลอดระยะเวลาการเติบโตของ PPS เราได้ให้ความส�าคญัใน
การสร้างคน โดยการพฒันาบคุลากรภายในองค์กรเสมอมา การ
ปลกูจิตส�านึกภายในองค์กรให้ตระหนกัรู้ถึงการช่วยกนัประหยดั
พลงังาน และลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้เทา่ท่ีจ�าเป็นก็ถือเป็นหลกั
ส�าคญัอีกประการหนึง่ท่ีสามารถพฒันาบคุลากรได้อยา่งยัง่ยืน ซึง่
ภายในองค์กร PPS ได้มีการตรวจวดัการใช้น�า้ ไฟฟา้ และกระดาษ
ทกุๆ เดือน รวมทัง้มีเปา้หมายในการก�าหนดใช้ทรัพยากรประจ�าปี และ
ในตารางการใช้แตล่ะปีก็แสดงให้เห็นได้วา่บริษัทมีการลดจ�านวน
การใช้ลงทกุๆ ปีเชน่เดียวกนั

30 ปีแห่งการควบคุมดูแลงานก่อสร้าง นอกจาก PPS จะตระหนักถึงคุณภาพของงานเพื่อให้ส�าเร็จลุล่วง
และคุ้มค่าแก่การไว้วางใจแล้ว เรายังตระหนักถึงการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการด�าเนินการ
ธุรกิจของบริษัทไม่ว่าด้วยบริษัทใดก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งสิ้น เราจึงให้ความ
ส�าคัญในการบริหารจัดการพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าที่สุดทั้งภายในองค์กรและส่งต่อชุมชน

โดยรอบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาความย่ังยืน

OUR 
ENVIRONMENT
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Sindhorn Village
 โครงการ Sindhorn Village เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ี PPS ได้
มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี ้
มีการตัง้เป้าหมายหลงัโครงการสร้างแล้วเสร็จให้เป็นอาคารท่ีได้
รับรองมาตรฐานประหยดัพลงังานและสิ่งแวดล้อม (LEED) โดย
การออกแบบและก่อสร้างของโครงการ Sindhorn Village นัน้ให้
ตวัอาคารมีความคงทนมากท่ีสดุ 100 ปี  รวมทัง้รองรับภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาตท่ีิอาจเกิดขึน้ เชน่ น�า้ทว่ม และแผน่ดนิไหว เพ่ือให้ผู้ ท่ีจะ
พกัอาศยัในอนาคตได้อยูอ่าศยัอาคารท่ีปลอดภยัและอยูใ่นสภาพ
แวดล้อมสเีขียว เน่ืองจากโครงการได้ออกแบบให้รองรับผู้อยูอ่าศยั
ส�าหรับกลุม่ผู้สงูอายดุ้วย
ดูแลลูกค้าภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ : 
TESCO Lotus Energy Saving
 PPS มีความยินดีท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาด้านการควบคุมและลด
พลงังานให้กบัลกูค้าภายหลงัโครงงานก่อสร้างเสร็จสิน้ และ โครงการ 
“TESCO Lotus Energy Saving” ก็เป็นหนึง่โครงการท่ี PPS มีโอกาส
เป็นผู้ประสานงาน รวบรวมข้อมลูการประหยดัพลงังาน (Saving) 
ตา่งๆ ให้กบับริษัท TESCO  Lotus อาทิเชน่ โครงการ LED Project 
การเปลีย่นเป็นโคมไฟ LED แทนตวัโคมไฟเดมิ โครงการตดิตัง้เคร่ือง
โอโซน (Non Chemical Treat Condenser side) หรือการเปลี่ยน
เคร่ือง Water Cool Chiller เป็นเคร่ือง Air-Cool Chiller เป็นต้น ซึง่ 
PPS จะท�าหน้าท่ีเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูก่อนและหลงัการเปลี่ยนใช้
สนิค้าประหยดัพลงังาน ซึง่ผลของการท�าโครงการ TESCO  Lotus 
Energy Saving นีน้อกจากแสดงปริมาณการลดพลงังานให้กบั
ลกูค้าได้จริงแล้ว ยงัแสดงผลวา่ลกูค้าสามารถลดต้นทนุคา่ใช้จา่ย
พลงังานจากการประหยดัพลงังานได้อีกด้วย

พื้นที่สีเขียวกับ
โครงการก่อสร้าง

ควบคุมโครงการก่อสร้าง
อาคารมาตรฐาน 

ระดับสากล (LEED)

Iconsiam Superlux Residence
 โครงการ Iconsiam Superlux Residence เป็นโครงการท่ีพกั
อาศัย ท่ีค�านึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดย
รอบ โดยในการด�าเนินการก่อสร้างโครงการ Iconsiam Superlux 
Residence ได้ด�าเนินการตามมาตรฐาน LEED  (Leadership in 
Energy and Environmental Design) เพ่ือปอ้งกนัผลกระทบตอ่ 
สิ่งแวดล้อม ตวัอย่างมาตรการตามมาตรฐานดงักลา่ว อาทิ การ
เลือกใช้วสัดบุางสว่นท่ีเป็นวสัดรีุไซเคิล (Recycle) ในการก่อสร้าง  
การควบคุมคุณภาพอากาศ และการควบคุมวัสดุท่ีมีมลพิษ 
ในระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น และคาดว่าเ ม่ือโครงการ
แล้วเสร็จ โครงการนีจ้ะได้การรับรองมาตรฐาน LEED ใน
ระดบั Gold ซึ่งโครงการนีเ้ป็นอีกหนึ่งโครงการท่ี PPS มีความ 
ภาคภูมิใจท่ีได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารโครงการ 
และควบคมุการก่อสร้างในอาคารท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม      

สร้างนวัตกรรมรองรับการประหยัดพลังงาน
(Our Innovation)
 PPS ด�าเนินการพฒันานวตักรรม Project Live และ Blue Book  
ในสว่นการเก็บข้อมลูชนิดของวสัดกุ่อสร้าง และปริมาณวสัดท่ีุใช้
ในแตล่ะโครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ทราบถงึการใช้ทรัพยากรในแตล่ะ
โครงการ ท�าให้เราสามารถควบคมุ และลดการใช้วสัดอุยา่งไมจ่�าเป็น 
และจากการเก็บข้อมลูเหลา่นี ้ เราสามารถน�ามาแนะน�าลกูค้าใน
การใช้วสัดทุดแทนอ่ืนๆ ท่ีอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลงังาน 
นอกจากนีย้งัสามารถลดต้นทนุการผลิตและสามารถน�าข้อมลูท่ี
เรารวบรวมตัง้แตเ่ร่ิมก่อสร้างขอรับรองเป็นอาคารมาตรฐานระดบั
สากล (LEED) ได้ภายหลงัโครงการแล้วเสร็จ

เปรียบเทียบการใช้น�้า ไฟฟ้า และกระดาษ 2 ปี ย้อนหลัง

การใช้น�้า ไฟฟ้า และกระดาษในปี2560

รายการ น�้า ไฟฟ้า กระดาษ

เป้าหมายการใช้
ผลรวม 

ม.ค. 60 - ธ.ค. 60  

800
รีม / ปี

500
หน่วย / ปี

50,000
หน่วย / ปี

768
รีม

473
หน่วย

58,960
หน่วย

รายการ 2558 2559

น�้า (หน่วย)
ไฟฟ้า (หน่วย)
กระดาษ (รีม)

524
59,040

965

497
58,400
1,085
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 ในการประชุมเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก 
ครัง้ท่ี 21 หรือ COP21 ณ กรุงปารีส เม่ือปี ค.ศ. 2015 ได้รับรอง 
ข้อตกลง (Paris Agreement) เร่ืองการต่อสู้กบัสภาวะโลกร้อน  
ซึง่ต้องมีมาตรฐานควบคมุการใช้พลงังานทัว่โลก และประเทศไทย
เองภาครัฐก็มีการต่ืนตวักบัเร่ืองท่ีเกิดขึน้ เช่น การออกกฎหมาย
ลดการใช้พลงังานภายในอาคารขัน้ต�่า 10% เป็นต้น เน่ืองจาก 
ตวัอาคารถือเป็นแหลง่ท่ีมีการใช้พลงังานมหาศาล ตัง้แตค่รัวเรือน
เลก็ไปจนถงึห้างสรรพสนิค้า โรงงาน หรือตกึระดบัมหาชนล้วนแต ่
มีการใช้พลงังานปริมาณและประเภทท่ีแตกต่างกนัออกไป PPS 
เป็นบริษัทควบคมุการก่อสร้างได้เลง็เหน็ความส�าคญันี ้เราจงึจดัตัง้
บริษัทพลงังานขึน้เพ่ือเป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีให้ค�าปรึกษาด้านพลงังาน
และสิง่แวดล้อมแก่ลกูค้าโดยเฉพาะ ควบคูก่บัการเป็นท่ีปรึกษาด้าน
โครงการก่อสร้าง เพ่ือก่อให้เกิดความคุ้มคา่คูค่วรแก่การไว้วางใจแก่
ลกูค้าของ PPS ตอ่ไปอยา่งยัง่ยืน 
 การลดพลังงานในแต่ละอาคาร เราจะต้องดูเฉพาะแต่ละ 
ประเภทของอาคารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่มีวิธีท่ีหลาก
หลายออกมาแตล่ะความเหมาะสม เช่น การติดพลงังานทดแทน 
หรือการลดใช้พลงังานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED หรือการ

ปอ้งกนัให้ภายในตวัอาคารมีอณุหภมิูท่ีลดลงโดยการติดชนวนกนั
ความร้อน เพ่ือให้การใช้ไฟฟา้ในตวัอาคารลดลง (Protection) รวม
ทัง้จดัระบบให้ความรู้กบัคนในองค์กรนัน้ๆ ให้เหน็ถงึประโยชน์ของ
การประหยดัพลงังาน (Building Energy Management System) 
ซึง่ประโยชน์ท่ีส�าคญัท่ีสดุประการหนึง่ คือ การลดต้นทนุจากการ
ประหยดัพลงังาน เช่น คา่ใช้จ่ายไฟท่ีลดลง แม้จะต้องเพ่ิมต้นทนุ
ในการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบประหยดัพลงังาน แตก็่สามารถคืน
ทนุและลดต้นทนุขององค์กรได้ในระยะยาว นอกจากนีย้งัเป็นการ
ลดต้นทุนการก่อสร้างท่ีสามารถลดต้นทุนได้ทนัที เน่ืองจากเรา
สามารถออกแบบทัง้ชนิดของวสัดแุละระบบประหยดัพลงังานได้
ตัง้แตย่งัไมริ่เร่ิมโครงการ
 นอกจากนีเ้รายงัมีระบบตรวจวดัพลงังานให้กบัลกูค้าเพ่ือรวบรวม
ข้อมลูประหยดัพลงังาน และเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับเปลีย่น 
ระบบพลงังาน การตรวจวดัพลงังานสามารถใช้เคร่ืองตรวจวดั (Data 
Logger) หรือมีบคุคลไปจดตรวจวดัพลงังานตามตวัอาคาร และ 
น�ามาจดัท�าในระบบ ซึง่บริษัทของเราใช้ระบบ Internet of things 
(IOT) ซึง่เป็นสิ่งชีว้ดัท่ีมีประสิทธิภาพและต้นทนุต�่า และสามารถ
ขึน้ระบบออนไลน์ได้แบบ Realtime

จัดตั้งบริษัทพลังงาน : 
บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ�ากัด

พื้นที่สีเขียวสู่สังคม CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

 โครงการนี ้PPS น�าทีมโดยพนกังาน PPS 
จากโครงการ TESCO Lotus สาขานางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย์ ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ี 
เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าดงใหญ่ ร่วมกนัปลกู
ป่าดงใหญ่พร้อมชาวบ้านและเดก็ๆ ในชมุชน 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดม
สมบรูณ์สืบไป

  นอกจากงานคุมงานก่อสร้างและการดูแลลูกค้าในด้านพลังงานท่ีเป็นงานหลัก
ของเราแล้ว เรายังมีโครงการเพื่อสังคมท่ี PPS ให้ความส�าคัญ และหนึ่งในหลายๆ

โครงการเป็นโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

  ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา 
PPS กับทางส�านักงานเขตสวนหลวงได้
ร่วมกนัปลกูต้นรวงผึง้ ณ สวนหยอ่มสี่แยก
พฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ดอกรวงผึง้ถือเป็นดอกไม้ประจ�าวนัพระบรม
ราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา- 
ลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู (รัชกาลท่ี 10) 
รวมทัง้สเีหลอืงของดอกรวงผึง้ก็ตรงกบัสปีระจ�า
วนัพระบรมราชสมภพเชน่เดียวกนั เราจงึจดั
กิจกรรมนีข้ึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และส่ง
เสริมการสร้างสิง่แวดล้อมท่ีดีย่ิงขึน้สูช่มุชน

 PPS จดักิจกรรมปลกูต้นดาวเรือง เพ่ือน้อม
ถวายเป็นพระราชกศุล แสดงออกถงึความ
จงรักภกัดี และร�าลกึในพระมหากรุณาธิคณุ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล
อดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9)  ณ ส�านกังานใหญ่ 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2560 ท�าให้
ส�านกังานใหญ่มีโซนพืน้ท่ีสีเขียวมากย่ิงขึน้

ปลูกป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์และ
สร้างจิตส�านึกรักป่าให้กับเด็กๆ ใน

โรงเรียนใกล้เคียง

กิจกรรมปลูก “ต้นรวงผึ้ง”
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณฯ

PPS ส�านกังานใหญ่ร่วมใจกันปลูกดอก
ดาวเรอืง เพือ่ร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9
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การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาความย่ังยืน

OUR
COMMUNITY

 ก้าวแรกของการเข้ามาร่วมงานกบั PPS พนกังานทกุคนจะได้รับ
การต้อนรับอยา่งอบอุน่เสมือนหนึง่เป็นครอบครัวเดียวกนั เกิดความ
รู้สกึผกูพนัและเรียนรู้วฒันธรรมองค์กรรวมถึงวิถีการท�างานแบบ 
PPS ผา่นหลกัสตูรอบรมและโครงการตา่งๆ อาทิ การอบรมพนกังาน
ใหม ่หลกัสตูรจริยธรรมกบัความยัง่ยืน กิจกรรม Adventure Team 
Synergy เพ่ือต้อนรับพนกังานใหม ่ละลายพฤตกิรรม และสร้างความ
สามคัคีเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั นอกจากนี ้PPS ยงัมีกิจกรรมตา่งๆ 
ให้พนกังานได้มีกิจกรรมร่วมกนั อาทิ จดัสมัมนาพนกังานประจ�าปี
ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ กิจกรรมสงัสรรค์ปีใหม ่กิจกรรม
กีฬาสี กิจกรรมวิ่งมาราธอน และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 ในช่วงเวลาของการท�างานพนักงานทุกคนมีโอกาสเติบโต
อย่างเท่าเทียมกัน โดยการก�าหนด Career Path ท่ีชัดเจนให้
พนักงานได้ทราบถึงเป้าหมายและเส้นทางการท�างานของตน 

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพ   
• ตรวจสุขภาพประจ�าป ี
• ลาคลอดได้ 6 เดือน (มากกว่ากฎหมายก�าหนดถึง 3 เดือน)

• ลาช่วยภรรยาเลี้ยงบุตร
• ลาบวช 
• โบนัสประจ�าป ี
ฯลฯ

การดูแลครอบครัวของ PPS

สวัสดิการของพนักงาน

อายุงาน 2 ปี ขึ้นไป
• พนักงานสามารถ
เข้าร่วมโครงการ EJIP 
(Employee Joint 
Investment Program) 
ซึ่งครอบคลุมพนักงาน
ทุกระดับ

อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป
• สินเชื่อส่วนบุคคล 
CCAP ดอกเบ้ียต�่า
• ทุนการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคสมทบ

อายุงานระหว่าง 3-4 ปี
• ได้รับเงินสมทบกองทุน
ส�ารองเล้ียงชีพจาก
นายจ้าง 50%
อายุงาน 4-5 ปี
• ได้รับเงินสมทบกองทุน
ส�ารองเล้ียงชีพจาก
นายจ้าง 75%

อายุงาน 5 ปี ขึ้นไป
• ได้รับเงินสมทบ
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
จากนายจ้าง 100%

อายุงาน 15 ปี
• ได้รับเหรียญ “คุ้มค่า
คู่ควรแก่การไว้วางใจ” 
ซึ่งท�าจากทองค�าหนัก 
1 บาท

อายุงาน 30 ปี
• ได้รับเหรียญ “คุ้มค่า
คู่ควรแก่การไว้วางใจ” 
ซึ่งท�าจากทองค�าหนัก 
1 บาท

พนักงานอายุ 60 ปี ขึ้นไป
• นอกเหนือจากสวัสดิการ
ชดเชยตามกฎหมาย
แรงงาน พนักงานสามารถ
ท�างานกับ PPS ภายใต้
เงื่อนไขการท�าสัญญาจ้าง
ทุกๆ 1 ปี 

และยงัมีศนูย์อบรม PPS Training Center ท่ีได้รับการรับรองจาก 
สภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแมข่า่ยการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่ง
ตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ซึง่มีตัง้แตร่ะดบั Basic  
Training, Intermediate Training, Advanced Training ไปจนถงึ 
Special Training และในปีท่ีผา่นมาได้จดัท�าหลกัสตูร Executive 
Training ส�าหรับพฒันาและเตรียมความพร้อมพนกังานรุ่นใหม่ 
ขึน้เป็นผู้บริหารในอนาคต
 เม่ือถงึชว่งเกษียณอาย ุนอกจากสวสัดกิารท่ีครอบคลมุทัง้ด้าน
การเงินและสขุภาพ รวมถงึเงินชดเชยท่ีจะได้รับตามกฎหมายแรงงาน
แล้ว PPS ยงัตอ่สญัญาจ้างพนกังานท่ีเกษียณทกุๆ 1 ปี เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมและรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไว้ ทัง้
เป็นท่ีปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ให้กบัพนกังานรุ่น
ใหม่ๆ  ตอ่ไป

2ปี

3ปี

4ปี

5ปี

15ปี

30ปี 60ปี
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ก้าวแห่งการเป็นพนักงานต้นแบบ
จากวิศวกรสู่ MD

คุณธัช ธงภักดิ์

 คุณธัช ธงภักดิ์ จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และได้ศกึษาตอ่ในระดบัชัน้ปริญญาโท สาขา
บริหารงานก่อสร้าง ท่ีมหาวิทยาลยัจอร์จ วอชิงตนั กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เคยท�างานในต�าแหนง่วิศวกรโยธาท่ีรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี จาก
นัน้จงึกลบัประเทศไทยและได้มาสมคัรเข้าท�างานกบับริษัท PPS ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการผู้จดัการ และเป็นผู้อ�านวยการโครงการทา่อากาศยานสวุรรณภมิู ระยะท่ี 2
 โดยคณุธชั เลา่วา่ “ผมมีความชอบงานก่อสร้างมาตัง้แตเ่ดก็ๆ และตัง้ใจท่ีจะท�างานใน
สายงานบริหารการก่อสร้างด้วยเลยไปเรียนปริญญาโททางด้านนีม้า ซึง่ PPS เป็นบริษัท 
ท่ีท�าธุรกิจด้านนีโ้ดยตรง จงึได้สนใจมาสมคัรเข้าท�างาน และได้รับมอบหมายงานให้เป็น 
ผู้จดัการโครงการสนามกอล์ฟ รอยลั เจมส์ เป็นโครงการแรก อยูใ่นต�าแหนง่ผู้จดัการโครงการ 
เป็นเวลา 12 ปี ผู้อ�านวยการโครงการ 12 ปี จนได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการผู้จดัการ รวม
ระยะเวลาท่ีได้ท�างานร่วมกบั PPS ก็เป็น 29 ปีครับ”

• จากวิศวกรสู่การเป็น MD

 “ผมคิดว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ตลอดระยะเวลาในการท�างานท่ีผ่านผมจะโฟกสัอยู่ท่ี
งานในแตล่ะโครงการท่ีได้รับมอบหมายให้ท�ามากกวา่ มองงานเป็นผลงานท่ีจะต้องท�าให้
ส�าเร็จเพราะเราเป็นคนท่ีรับผิดชอบ โดยมองแบบมีความเป็นเจ้าของ (Ownership) ทัง้ๆ 
ท่ีเราก็ไมไ่ด้เป็นเจ้าของโครงการนัน้จริงๆ  พ่ีๆ ท่ีเขามอบหมายให้เป็น MD อาจจะมองเหน็
วา่ผมสามารถท�าได้ เพราะผมเป็นคนท่ีไมห่ยดุท่ีจะเรียนรู้ เร่ืองความรู้นัน้ไมย่ากสามารถ
เรียนรู้กนัได้หากเราไม่ปิดกัน้ ซึง่หลงัจากท่ีรับต�าแหน่งนีม้าก็ได้เรียนรู้อีกหลายอย่างโดย
เฉพาะด้านบญัชีและการเงิน ท่ีจริงแล้วก็อาศยัหลกัการของพ่ีประสงค์ท่ีให้จบัหลกัให้ได้
ไมว่า่ในเร่ืองอะไรก็ตาม หากเราเข้าใจหลกัการแล้วท่ีเหลือเป็นเพียงรายละเอียดท่ีไมย่าก
เกินกวา่จะเรียนรู้และตวัเองก็จะพฒันาตามบริษัทฯ ไป”
• จากวันน้ันจนถึงวันน้ี...

 “ตัง้แต่ก้าวเข้ามาท�างานวันแรกจนถึงวันนี ้ พบว่าอาชีพวิศวกรท่ีปรึกษามีความ
เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ สมยัก่อนความเปลี่ยนแปลงมนัไมร่วดเร็วเหมือนในปัจจบุนั ทกุคน
คอ่นข้างมีเวลาท่ีจะปรับตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไป จงึให้คดิวา่ความ
เปลีย่นแปลงเป็นเร่ืองพืน้ฐานของเราอยูแ่ล้ว เราจงึต้องมีความเข้าใจ และพฒันาตนเองไป
พร้อมๆ กบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้”

MY VISION

 “แนวคดิในการท�างานของ
ผม คือ ท�างานเพื่องานก่อน 
แล้วก็รู้จักรับผิดชอบให้เต็ม
ภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย 
ผมใช้หลักความเป็นเจ้าของ 
(OWNERSHIP) ในหน้าทีข่อง
ตัวเองและงานที่ได้รับมอบ
หมาย สดุท้ายความส�าเรจ็จะ
มาหาเราโดยไม่ต้องไปเรียก
ร้องอะไร”
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ก้าวแห่งการเป็นพนักงานต้นแบบ
จากพนักงานสู่ HR MANAGER

คุณรุ่งนภา ศรีช่วย

 ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งผู้จดัการฝ่ายบุคคลและพฒันาองค์กร 
จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลยั
รามค�าแหง เร่ิมท�างานท่ี PPS เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556

• เริ่มเข้ามาท�างานที่ PPS ได้อย่างไร

 “ก่อนท่ีจะมาท�างานท่ี PPS เคยท�างานในต�าแหนง่นิตกิรมาก่อน 
โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานในสว่นของงานประเภทสญัญา จดุเปลีย่น
ท่ีท�าให้ได้มาท�างานท่ีน่ี คือต้องการหางานใกล้ๆ บ้าน จงึฝากประวตั ิ
ในเว็บหางานทัว่ไป จนบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากดั 
(มหาชน) เรียกสมัภาษณ์ในต�าแหน่งผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท และ
น่ีคือก้าวแรกของการท�างานท่ีน่ีคะ่”

• การสัมภาษณ์เข้าท�างานที่ PPS ยากไหม เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

 “ตอนแรกท่ี PPS เรียกสมัภาษณ์ ก็ได้เข้าไปศกึษาข้อมลูของ 
PPS ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ วา่เป็นบริษัทท�าธรุกิจเก่ียวกบัอะไร 
ผู้บริหารเป็นใคร ผลประกอบการได้ก�าไรหรือเปล่า (ยิม้) ถึงวนั
สมัภาษณ์ก็ไม่ได้รู้สกึต่ืนเต้นมากค่ะ โดยสว่นใหญ่การสมัภาษณ์
งานของแตล่ะบริษัทฯ ไมค่อ่ยแตกตา่งกนัมาก ค�าถามแรกในวนันัน้
คือ บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ�านวนมาก คณุสามารถท�างาน
ร่วมกบัผู้ ใหญ่หลายๆ ท่านได้หรือไม่ ค�าตอบของเราคือ ท�าได้คะ่ 
เพราะลกัษณะงานท่ีเคยท�าก็ท�าร่วมกบัผู้ใหญ่หลายๆ ทา่นเชน่กนั 
หลงัจากสมัภาษณ์ผา่นไปอีก 1 สปัดาห์  บริษัทฯ ก็โทร.มาแจ้งผล
วา่บริษัทฯ รับเข้าท�างานแล้ว จ�าได้เลยวา่วนัแรกของการเร่ิมงานท่ี
น่ีคือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556”  

• วันแรกของการท�างาน

 “เข้ามาท่ี PPS วนัแรก ก็มีโอกาสได้พดูคยุกบั ดร.พงศ์ธร ธาราไชย 
ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) ซึ่งท่าน 
สอนวา่ ต�าแหนง่ผู้ชว่ยเลขานกุารบริษัท คนท่ีจะท�าหน้าท่ีนีต้้องเป็น
คนท่ีไว้วางใจได้ ซ่ือสตัย์ เพราะต้องท�างานใกล้ชิดกบัผู้บริหาร ก็ได้
รับค�าแนะน�าในเร่ืองการท�างานท�าให้เราเก่งขึน้ ถือวา่โชคดีมากๆ 
กบัการท�างานท่ีน่ีคะ่ โดยท�างานในต�าแหน่งนีเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี 
ก่อนท่ีจะถกูเลื่อนขัน้ไปสูต่�าแหนง่ท่ีสงูขึน้”

MY VISION

“อยู่บนโลกของความเป็นจริง ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ บนพื้นฐาน

ของความซื่อสัตย์”  

• คิดว่าผู้บริหารเล็งเห็นศักยภาพอะไรในตัวเรา ที่ท�าให้เราสามารถ

เล่ือนระดับจากพนักงานสู่การเป็น HR Manager

 การท่ีเราได้รับต�าแหน่งผู้จดัการฝ่ายบคุคลและพฒันาองค์กร 
ภายในช่วงเวลาแค่ 3 ปี เรามองว่าผู้บริหารให้ความส�าคญักับ
พนกังานทกุคนนะคะ เพียงแต่ว่าท่านคงมองเห็นว่าเราสามารถ
พฒันาตนเองมาท�างานในสว่นนีไ้ด้ และเป็นท่ีไว้วางใจ เช่ือใจเรา
ได้ ซึง่ความรู้สกึตอนนัน้ก็แอบหวัน่วา่จะท�าไมไ่ด้เหมือนกนั เพราะ
ไม่เคยผ่านประสบการณ์ด้านนีเ้ลย แตอี่กใจนงึก็มีความรู้สกึภาค
ภมิูใจเป็นท่ีสดุ ท่ีได้รับโอกาสนี ้ และสิ่งท่ีตัง้ใจไว้คือ จะไม่ท�าให้ 
ผู้ให้โอกาสผิดหวงัคะ่”

• จากวันนั้นจนถึงวันน้ี...

 “นบัจากวนัแรกของการท�างานท่ีน่ีจนถงึปัจจบุนั เราไมเ่คยผา่น
งานด้านนีม้าก่อน แตเ่รามีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี พนกังานท่ี PPS ทกุคน
ช่วยเหลือทกุอย่างพร้อมทัง้ให้ข้อมลูท่ีเราต้องการศกึษาเป็นอย่าง
ดี ซึง่เราต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ด้วย เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ จน
กระทัง่ได้รับต�าแหนง่ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและพฒันาองค์กร  ตอนนัน้
คดิวา่องค์ความรู้เรายงัน้อยอยู ่ท�าให้รู้สกึยากขึน้ไปอีก อาศยัเรียนรู้ 
จากผู้บริหารหลายๆ ทา่น และหาข้อมลูเพ่ิมเตมิ เพ่ือพฒันาความ
สามารถของตนเอง เพราะความน่าเช่ือถือของการเป็นหวัหน้านัน้ 
สร้างมาจากความรู้ท่ีได้สัง่สมมา และบคุลิกภาพท่ีสื่อออกไป แต่
สิง่ท่ีคิดอยูเ่สมอคือ การเผชิญกบัสิง่ท่ียากในวนันี ้จะกลายเป็นสิง่
ท่ีงา่ยได้ในวนัหน้า”
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ก้าวแห่งการเป็นพนักงานต้นแบบ
จากวิศวกรสู่ MD

 PPS ได้จัดท�าโครงการเพื่อสังคมไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
โครงการ PPS Training Center ซึ่งเป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ 
ด้านวิศวกรรมให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีโครงการเพื่อประชาชนท่ัวไปอีกมากมาย เช่น 
โครงการช่างมันส์และรายการเกร็ดความรู้กับลุงพี ซึ่งถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิศวกรรมให้บุคคลท่ัวไปเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางรายการ
วิทยุและ YouTube Channel ท้ังน้ีไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกนานเพียง
ไร PPS จะยังคงจัดท�าโครงการเพื่อสังคมต่อไป เพราะเราเชื่อว่าการ
ท�าความดีตอบแทนสังคม เป็นหน้าท่ีของพลเมืองท่ีดี และเป็นการ
ปลูกฝังจิตส�านึกต่อส่วนรวมให้แก่พนักงานของ PPS อันจะน�ามา
ซึ่งการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน

PPS
AND

SOCIETY
 ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ PPS ได้ร่วม
เป็นส่วนหนึง่ของสงัคม เราได้ยดึหลกักลยทุธ์
ของแผนความยัง่ยนืทีเ่รยีกว่า “PPS IGNITE 
จุดประกายให้เกิดสังคมที่ดี” มาโดยตลอด
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วิศวกรสีขาว
โครงการช่างมันส์

กิจกรรมเพื่อสังคม
จากหัวใจชาว PPS

เด็กในวันนี้  
คือวิศวกรที่ดี 
ในอนาคต

โครงการ
ฝึกงาน / 
สหกิจศึกษา 

PPS
Participate

 โดยในปี 2560 PPS มีโครงการเพ่ือพฒันา
ความรู้แก่พนกังานของบริษัท อาทิ โครงการ 
Training on site ซึง่เร่ิมต้นด�าเนินการตัง้แต่
ชว่งต้นปีและโครงการ English on site ใน
ไตรมาส 3 โดยสง่วิทยากรไปอบรมความรู้
ด้านวิศวกรรมและสง่ครูไปสอนภาษาองักฤษ
แก่พนกังานตามไซต์งานก่อสร้างตา่งๆ ท่ีไม่
สะดวกในการเดนิทางเข้ามาอบรมท่ีส�านกังาน
ใหญ่ นอกจากนีย้งัมีโครงการอบรมหลกัสตูร 
“วางแผนก่อสร้างด้วย Microsoft Project” ซึง่
จดัอบรมทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ โดย 
PPS ได้สง่วิทยากรไปจดัอบรมให้กบับริษัท 
ไทรอมัฟ์ เอน็จิเนียร่ิง จ�ากดั และบริษัท ไทย
บริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จ�ากัด 
(มหาชน) รวมทัง้จดัอบรมหลกัสตูร “งาน

 PPS เลง็เหน็ว่าการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรนัน้เป็นเรือ่งส�าคญัไม่น้อย 
ไปกว่าการพัฒนาธุรกิจ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม PPS TRAINING CENTER ขึ้น เพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ให้แก่พนักงานของ PPS เอง ทั้งยังมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ แก ่
องค์กรและบริษัทภายนอกอีกด้วย 

ส�ารวจเพ่ือการก่อสร้าง” ให้กบับริษัท อารียา
พรอพเพอร์ตี ้จ�ากดั ซึง่ล้วนได้รับผลการตอบ
รับท่ีดีเย่ียม เชน่เดียวกนักบัโครงการอบรม
หลกัสตูร “วิศวกรรมโครงสร้างอาคารสงู” ท่ีมี
บคุคลภายนอกเข้าร่วมอบรมมากกวา่ 50% 
นอกจากนี ้PPS ก�าลงัจะก้าวไปอีกขัน้ด้วย
การเข้าร่วมเป็น Partner กบัมหาวิทยาลยั
รามค�าแหง ในการจดัท�าหลกัสตูร “RU Ex-
ecutive Program in Professional Project  
Strategy” ซึ่งจะเปิดอบรมรุ่นแรกภายใน 
ปี 2561 จากผลงานข้างต้นจะเหน็ได้วา่ PPS 
มีการพฒันาทัง้บริษัทและบคุลากรอยูเ่สมอ 
และยงัได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ชว่ยในการ 
พฒันาบคุลากรขององค์กรหลายๆ แหง่ ดงั
ค�าขวญัท่ีวา่ “คุ้มคา่คูค่วรแก่การไว้วางใจ”



68   SUSTAINABILITY REPORT 2017 SUSTAINABILITY REPORT 2017   69

 รายการช่างมนัส์ Radio ออกอากาศทกุวนัอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00 น. ทาง FM 
106 MHz มาตัง้แตปี่ 2557 จากความร่วมมือระหวา่ง PPS และ FM 106 วิทยคุรอบครัว
ขา่ว โดยเป็นรายการท่ีมีผู้ เช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาร่วมสนทนาพร้อมให้ความรู้ด้าน
วิศวกรรม งานชา่ง สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีตา่งๆ แบบสบายๆ เข้าใจงา่ย ทัง้ยงัมี
ชว่งตอบค�าถามจากผู้ ฟังทางบ้าน เพ่ือชว่ยแก้ปัญหาด้านงานชา่งได้อยา่งถกูต้อง แตเ่ป็น
ท่ีนา่เสียดายท่ีรายการชา่งมนัส์ Radio ได้ยตุกิารออกอากาศไปแล้วเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 
ปี 2560 นบัเป็นเวลากวา่ 4 ปีท่ีรายการได้สร้างสรรค์สงัคมท่ีดีเสมอมา

ช่างมันส์ RADIO ทาง ส.ทร.
FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

 ความรู้ทางวิศวกรรมหรืองานช่าง ไม่ได้เป็นที่สนใจเพียงแค่ในแวดวงวิศวกรเท่าน้ัน แต่
ยังได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปอีกด้วย แต่จะท�าอย่างไรให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าใจ
งานช่างได้ง่ายขึ้น PPS จึงได้จัดท�าโครงการช่างมันส์ข้ึนมา เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านงาน
ช่างให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยปรับเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและถ่ายทอดผ่านส่ือท่ีสามารถเข้า
ถึงได้ง่ายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น BLOG, FACEBOOK FANPAGE, YOUTUBE 
CHANNEL, รายการวิทยุ และกิจกรรมเพ่ือสังคม

 บทความ ขา่วสารทางด้านงานชา่งและวิศวกรรมแขนงตา่งๆ ท่ีนา่สนใจและมีประโยชน์ 
ได้รับการกลัน่กรองและรวบรวมไว้ท่ี  changmuns.blogspot.com/ และใน Facebook 
Fanpage www.facebook.com/changmuns/ โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบบทความ
เพ่ือให้ความรู้ สอดแทรกไปด้วยความคดิเหน็และข้อคดิดีๆ เพ่ือให้ผู้อา่นได้รับความรู้ด้าน
งานชา่งท่ีถกูต้องและน�าไปตอ่ยอดในชีวิตประจ�าวนัได้

โครงการช่างมันส์

ช่างมันส์ BLOG

 โดยปกติแล้วการท�างานของ PPS จะมีกิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์
ระหว่างชมุชนข้างเคียงกบัหน่วยงานท่ีก่อสร้างด�าเนินร่วมไปด้วย
เสมอ PPS จงึริเร่ิมโครงการช่างมนัส์สญัจรขึน้มาเพ่ือท�ากิจกรรม
เช่ือมสมัพนัธ์รูปแบบใหม ่ระหวา่ง PPS กบัเจ้าของโครงการท่ี PPS 
ดแูลงานก่อสร้างอยู่ โดยโครงการช่างมนัส์สญัจรได้จดัขึน้มาแล้ว
ทัง้หมด 4 ครัง้ด้วยกนั ดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2559

ปี 2560

 ชา่งมนัส์สญัจรครัง้ท่ี 1 ตอน ชา่งเก่าเลา่เร่ือง ณ ชมุชนนางเลิง้ 
กรุงเทพมหานคร
 ชา่งมนัส์สญัจรครัง้ท่ี 2 ตอน วิศวกรตามรอยพระบาท ณ งาน
วิศวกรรมแหง่ชาต ิ2559
 ชา่งมนัส์สญัจรครัง้ท่ี 3 ตอน เวียงป่าเปา้ ปลอดภยัจากอคัคีภยั 
ณ เวียงป่าเปา้ จงัหวดัเชียงราย

 ชา่งมนัส์สญัจรครัง้ท่ี 4 ตอน รือ้ฟืน้ของดี วิถีพวกแต้ม ณ วดั
พวกแต้ม จงัหวดัเชียงใหม่
 ชมุชนพวกแต้ม หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ พวกแต้ม ควัตอง เป็น
ชมุชนท่ีถกูจดัให้อยูใ่นเขตอนรัุกษ์ของเมืองเชียงใหม ่ซึง่กิจกรรมชา่ง
มนัส์สญัจรครัง้ท่ี 4 นี ้ได้จดัขึน้เพ่ือให้ประชาชนชมุชนพวกแต้มเหน็
ความส�าคญัของศลิปะและวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน 
นัน่คือ ควัตอง หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ของประดบัตกแตง่แบบล้านนา 
ท่ีขึน้รูปด้วยทองเหลือง โดยมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ใน
หวัข้อการร่วมกนัอนรัุกษ์ศิลปะและวฒันธรรม ซึง่กิจกรรมในครัง้นี ้
ได้รับผลตอบรับท่ีดีทัง้จากชาวบ้านชมุชนพวกแต้มและประชาชน
ทั่วไป ท่ีรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook  
Fanpage ชา่งมนัส์ และรายการชา่งมนัส์ Radio

 “ลงุพี” วิศวกรรุ่นใหญ่ ใจถงึ พึง่ได้ ผู้ ท่ีคอยชว่ยไขข้อสงสยัของ 
“Mr. Mole” ตวัตุน่เจ้าปัญหาท่ีสงสยักบัทกุเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เกร็ด
ความรู้กบัลงุพี เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึง่ท่ีจะช่วยให้ประชาชนทัว่ไป
สามารถรับรู้ได้วา่งานชา่งเป็นเร่ืองใกล้ตวัของทกุคนและยงัสามารถ
เข้าใจงานช่างได้ง่ายขึน้ รวมทัง้สามารถประยกุต์ใช้เทคนิคต่างๆ 
ท่ีสอดแทรกอยู่ในเนือ้หาของ Animation แต่ละตอนเข้ากบัชีวิต
ประจ�าวนัได้อีกด้วย แสดงให้เหน็วา่โครงการนีเ้ป็นประโยชน์ตอ่ทกุ
คนในสงัคม ไมว่า่จะเป็นผู้ใหญ่หรือเดก็และเยาวชนก็สามารถได้รับ
ความสนกุสนานเพลดิเพลนิไปกบั “เกร็ดความรู้กบัลงุพี” ได้ จงึนบั

Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี”

ช่างมันส์สัญจร

วา่เป็นโครงท่ีชว่ยในการพฒันาบคุลากรในสงัคมให้ดีขึน้ได้ทกุเพศ
ทกุวยั 
 รับชม Animation “เกร็ดความรู้กบัลงุพี” ได้ทกุวนัเสาร์ ทาง
ช่องไทยรัฐทีวี ทีวีดิจิทลัช่อง 32 HD ซึง่ก�าลงัออกอากาศรีรันทัง้
ซีซนัท่ี 1 และ 2 รวมกวา่ 58 ตอน ทัง้ยงัสามารถรับชมผ่านทาง 
YouTube Channel “Changmus Channel” นอกจากนีส้ามารถ
ติดตาม Facebook Fanpage “White Engineer” เพ่ืออา่นเกร็ด
ความรู้กบัลงุพีในรูปแบบเวบ็การ์ตนู ซึง่มีเนือ้หากระชบั เข้าใจงา่ย 
และสนกุสนานเชน่กนั
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โครงการ “เด็กในวันนี้คือ
วิศวกรที่ดีในอนาคต”
 อีกหนึง่โครงการท่ีริเร่ิมก่อตัง้โดยพนกังาน
ของ PPS เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมด้วยการจดั
กิจกรรมในการเป็นแบบอย่างวิศวกรท่ีดีให้
กบัเดก็และเยาวชน สร้างแรงบนัดาลใจและ
จดุประกายให้กบัเดก็ๆ ท่ีอยากเตบิโตขึน้ไป
เป็นวิศวกร ให้มีความตัง้ใจและพยายาม
เพ่ือก้าวไปให้ถึงอาชีพในฝันของตวัเองได้ 
ซึ่งปีนีไ้ด้จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ มีการแจก
ขนม น�า้หวาน อปุกรณ์การเรียน อปุกรณ์
กีฬา และกิจกรรมสนัทนาการกบัมาสคอตลงุ
พี เพ่ือสร้างความสขุให้กบัเดก็ๆ นอกจากนี ้
ยงัมีการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติซึง่เป็น
กิจกรรมท่ีพนกังานของ PPS ตัง้ใจจดัท�า

 จากค�ากล่าวท่ีว่า “อาชีพวิศวกรเป็น
อาชีพท่ีถกูมองวา่มีการทจุริตกนัมาก” PPS 
จึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และตอ่ต้านการทจุริต 
เพ่ือสร้างสงัคมของวิศวกรท่ีดี สนบัสนนุให้
วิศวกรมีความรักในวิชาชีพอนัมีเกียรติของ
ตน โครงการวิศวกรสีขาวจงึก�าเนิดขึน้ เพ่ือ
เป็นศนูย์รวมและสงัคมของมวลหมูวิ่ศวกร ให้
ได้ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัความ
เป็นวิศวกรท่ีดี ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีจรรยา
บรรณ สามารถให้ความรู้ด้านการปฏิบตังิาน
วิศวกรรมแก่วิศวกรและประชาชนทัว่ไป ทัง้
ยงัสนบัสนนุให้วิศวกรเหน็ความส�าคญัของ
ประสิทธิภาพในการท�างานมากกว่าการ
แขง่ขนักนัทางราคาหรือการทจุริต
 PPS ได้เน้นย�า้ถึงภาพลกัษณ์ของการ
เป็นวิศวกรท่ีมีคุณค่า อันได้แก่ มีความ

โครงการ “วิศวกรสีขาว”
สามารถ มีความรู้ มีความเก่ง และท่ีส�าคญั
ต้องมีความดีด้วย ดงันัน้ โครงการวิศวกร 
สขีาวจงึมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพฒันาบคุลากร
ทางวิศวกรรมให้เป็นแบบอยา่งท่ีดี และสร้าง
สงัคมวิศวกรท่ีดีเพ่ือพฒันาสงัคมภายนอก
ให้ดีย่ิงขึน้
 โดยกิจกรรมของโครงการวิศวกรสีขาว
จะเป็นการสร้างเครือข่ายกบัมหาวิทยาลยั
ตา่งๆ เพ่ือแนะแนวหลกัการเป็นวิศวกรท่ีดีให้
แก่นิสตินกัศกึษา นอกจากนีย้งัมี Facebook 
Fanpage “White Engineer” ในการเป็นชอ่ง
ทางตดิตอ่สือ่สารและเผยแพร่ขา่วสารความ
รู้ เพ่ือน�าเสนอแบบอยา่งวิศวกรท่ีดีและปลกู
ฝังทศันคติท่ีดีในการท�างานด้านวิศวกรรม
อยา่งสจุริตโดยไมจ่�าเป็นท่ีจะต้องใช้กลโกง
ใดๆ ก็สามารถประสบความส�าเร็จได้

ขึน้ เพ่ือสนบัสนนุให้เด็กๆ ได้มีอนาคตท่ีดี 
โดยได้มอบทนุการศึกษาและอปุกรณ์การ
เรียนแก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดง
และโรงเรียนบ้านหนองห้าง ต�าบลปะหลาน 
อ�าเภอพยคัฆภมิูพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
กิจกรรมนีไ้ด้รับผลการตอบรับท่ีดีเป็นอยา่ง
มาก เดก็นกัเรียนได้รับความสนกุสนานจาก
การสนัทนาการ ทัง้ยงัได้รับแรงขบัเคลือ่นให้
ตัง้ใจเรียน เพ่ือท่ีจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี
และสามารถสร้างสรรค์สงัคมท่ีดีในอนาคต
ได้ เราภมิูใจในผลงานการจดักิจกรรมเพ่ือ
สงัคมของพนกังาน PPS เป็นอยา่งมาก และ
จะคอยสนบัสนนุกิจกรรมเหลา่นีส้ืบไป

การร่วมงานกบั
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
สร้างสรรค์สังคมท่ีดี
(PPS PARTICIPATE)

 การสร้างสรรค์สงัคมท่ีดีร่วมกับหน่วย
งานอ่ืนๆ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ี 
PPS ให้ความส�าคญัและเข้าร่วมมาอย่าง
ยาวนาน โดยในปี 2560 นี ้ PPS ก็ยงัคงมี
ส่วนร่วมในสังคมอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะ
เป็นการร่วม สนบัสนนุสมทบทนุให้ “สมาคม
วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย” เพ่ือชว่ย
เหลอืเหตกุารณ์น�า้ทว่มภาคใต้ ร่วมสนบัสนนุ
สมทบทนุ “มลูนิธิรามาธิบดี” ในวนัโรคหา
ยาก ประเทศไทย ครัง้ท่ี 7 ร่วมสนบัสนนุ

โครงการฝึกงาน / โครงการสหกิจศึกษา
 ในด้านการพฒันาบคุลากรนัน้ PPS ได้
เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของนกัศกึษาท่ีก�าลงั
จะก้าวเข้าสู่วัยท�างานว่าเป็นกลุ่มบุคคล
ท่ีควรค่าแก่การได้รับโอกาสในการศึกษา
เรียนรู้และทดลองท�างานในสายงานท่ีตนเอง
สนใจ PPS จงึเปิดโอกาสให้นกัศกึษาจาก
หลากหลายสถาบนัเข้ามาฝึกการท�างานใน
ด้านท่ีสนใจ อาทิ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟา้ 
วิศวกรเคร่ืองยนต์ รวมไปถงึ Programmer 
Multi-media อีกด้วย โดยโครงการฝึกงาน
และสหกิจศกึษามีระยะเวลาตัง้แต ่2 เดือน 
ถงึ 4 เดือน เพ่ือให้นกัศกึษามีเวลาท่ีจะพฒันา
ความรู้ความสามารถและท�าความเข้าใจกบั

สมทบทุนให้ “ศิริราชมลูนิธิ” ในงานน้อม
ร�าลกึในพระอจัฉริยภาพทางด้านดนตรีของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุย
เดช นอกจากนีย้งัได้ร่วมสนบัสนุนสมทบ
ทนุด้านการศกึษาอีกด้วย อาทิ ร่วมสมทบ
ทนุให้ “มลูนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลนใน
พระบรมราชินปูถมัภ์”  ร่วมสมทบทนุในงาน
นิทรรศการวิชาการวิศวกรรม จฬุาลงกรณ์ฯ 
ครัง้ท่ี 17 ร่วมสนบัสนนุสมทบทนุในกิจกรรม
แขง่ขนัสะพานเหลก็ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

และพฒันาเมือง มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และ
ร่วมสนบัสนนุทนุการศกึษาส�าหรับศกึษาดู
งานให้แก่สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
สถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ�ากดั (มหาชน) เป็นจ�านวนเงิน 1,000,000 
บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) โดย PPS หวงัเป็น
อย่างย่ิงว่าทกุการสนบัสนนุจะถกูน�าไปใช้
เพ่ือพฒันาคนและสร้างสรรค์สงัคมท่ีดีได้
ตามนโยบายของแตล่ะหนว่ยงาน

การท�างานได้อย่างเต็มท่ี ทัง้นีห้ลงัจากจบ
โครงการในแตล่ะครัง้ PPS จะจดัท�าผลตอบ
รับกลบัคืนไปสู่สถาบนัของนกัศึกษา เพ่ือ
บอกวา่นกัศกึษาแตล่ะคนนัน้มีความพร้อมท่ี
ก้าวเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมแล้วหรือไม ่และ
ในสว่นของ PPS เองก็ถือวา่โครงการนีเ้ป็น
โอกาสท่ีดีในการคดัเลือกบคุลากรท่ีเหมาะ
สมเข้ามาท�างานในบริษัทอีกด้วย นบัได้วา่
โครงการฝึกงาน/โครงการสหกิจศึกษานัน้
เป็นความร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจท่ีมี
ประสทิธิภาพ 
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PPS จิตอาสา
“ท�าห้องให้น้องเรียน”

กิจกรรมเพื่อสังคมจากหัวใจชาว PPS
 การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชนรอบ
ข้างเป็นสิง่ท่ี PPS ใสใ่จและปฏิบตัอิยูเ่สมอ 
เพราะเราเช่ือวา่ การจะด�าเนินโครงการให้
เป็นไปอยา่งราบร่ืน จะต้องอาศยัความร่วม
มือจากผู้คนในชมุชนโดยรอบด้วย ดงันัน้การ
ท�าชมุชนสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าของโครงการกบั
ชมุชนโดยรอบจงึเป็นกิจกรรมท่ีบริษัทตัง้ใจให้
ด�าเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และได้รับการยอมรับจากประชาชน
ในชมุชนรอบข้าง ซึง่ในปี 2560 นี ้PPS ได้
รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการหลาย
บริษัทในการท�าชมุชนสมัพนัธ์กบัชมุชนตา่งๆ 
อาทิ PPS ได้ให้การสนบัสนนุส�านกังานเขต
สวนหลวงและกลุม่กรุงเทพใต้ใน “กิจกรรม 
Big Cleaning Day” ในงาน Bangkok Big 
Cleaning Day และได้รับการสนบัสนนุจาก 
TESCO Lotus ในการจดั “กิจกรรมธนาคาร

ขยะเพ่ือน้อง” ณ โรงเรียนบ้านหนั อ�าเภอ
ปักธงชยั จงัหวดันครราชสมีา นอกจากนีย้งัมี 
“โครงการ PPS จิตอาสา ท�าห้องให้น้องเรียน” 
ณ โรงเรียนบ้านทา่แย้ จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากท่ีท�าการศาลฎีกา 
อีกทัง้ “โครงการรักษ์ป่าผืนสดุท้าย” ท่ี PPS 
ร่วมกบัเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าดงใหญ่ ได้จดั
กิจกรรมปลกูป่าผืนสดุท้ายของจงัหวดับรีุรัมย์
และกิจกรรมเพ่ือปลกูฝังจิตส�านกึการรักษา
สิง่แวดล้อมให้กบันกัเรียนจากโรงเรียนบ้าน
ล�านางรองและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์ 
โดย PPS เช่ือมัน่ว่ากิจกรรมเพ่ือสงัคมนัน้ 
จะเป็นการเช่ือมสมัพนัธ์ระหวา่งภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนอนัจะน�าไปสู่การสร้าง
สงัคมท่ีดีได้อีกด้วย โดยในปี 2560 PPS ได้
จดักิจกรรมมากมายดงัตอ่ไปนี ้

ความยั่งยืนระหว่างชุมชนบริเวณโดยรอบ

แลกเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของสังคมเมืองและชนบท

ส่งเสริมความสุข
ให้แก่ประชาชน

ประสบการณ์เรียนรู้

เชื่อมสัมพันธ์ & สามัคคีในองค์กร

การยอมรับจากสังคม 
จากการเป็นผู้ให้เพิ่มพันธมิตร  

รับผิดชอบต่อสังคม
แลกเปลี่ยนความรู้วิชาชีพ

เพิ่มพันธมิตร

การเจริญเติบโตทางการศึกษา  
การเจริญเติบชุมชน ความยั่งยืน 
ระหว่างชุมชนบริเวณโดยรอบ

ตัวแทนสื่อสารองค์กร

แลกเปลี่ยนความรู้วิชาชีพ

รับผิดชอบต่อสังคม

ขยายความเจริญให้กับหมู่บ้าน
ส่งเสริมความสุขให้แก่ประชาชน
ขยายความเจริญให้กับหมู่บ้าน

โรงเรียนและชุมชนมีการพัฒนา

“โครงการท�าห้องให้น้องเรียน”

 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการก้าวไปสู่ “Thailand 4.0”  แต่การพัฒนาหลายๆ ด้านก็ยังไม่
พร้อมและยังคงขาดแคลนอยู่ รวมถึงความเหลื่อมล�้าทางสังคม ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
หรือการด�าเนินชีวิต   ในฐานะที่เราเป็นส่วนหน่ึงของสังคมจึงควรย้อนดูว่าตัวเราเองสามารถช่วย
เหลือประเทศชาติอย่างไรได้บ้าง?

 การให้พนักงานของบริษัทฯ รู้จักคิด 
สร้างสรรค์และสร้างคณุประโยชน์ให้กบัผู้
อ่ืน ถือเป็นนโยบายหนึง่ของบริษัทฯ ท่ีตัง้ไว้  
และในครัง้นี ้หนึง่ในอีกหลายๆ โครงการของ 
บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ชิน้งานให้กับสงัคม  
เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  โดยน�าเงินท่ีได้รับ 
จากบริษัทฯ  จากรางวลั “โครงการดีเดน่ประจ�าปี 
และบริษัทท่ีปรึกษาและควบคมุงานดีเด่น
ของส�านกังานศาลยตุธิรรม”  มาสร้างให้เกิด
คณุประโยชน์สงูสดุกบัสงัคมมากกวา่การใช้
จา่ยเท่ียวพกัผอ่น  จงึเกิดแนวความคดิ “จิต
อาสา” ท่ีจะรับผิดชอบตอ่สงัคม  ก่อให้เกิด
โครงการ “PPS จิตอาสา ท�าห้องให้น้องเรียน” 
ท่ี โรงเรียนบ้านทา่แย้ อ�าเภอดา่นมะขามเตีย้ 
จงัหวดักาญจนบรีุ   ซ่ีงเป็นโรงเรียนท่ีน�าปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลท่ี 9  
มาใช้เป็นกรอบในการด�ารงอยู่และพฒันา

โรงเรียน  จากโรงเรียนท่ีอยูใ่นขา่ยถกูยบุ มา
เป็นโรงเรียนต้นแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง”  
ในปี 2552 โรงเรียนมีเดก็นกัเรียนประมาณ 
30 คน  จากแนวความคดิและการเสียสละ
ของคณุครู   ปัจจบุนัมีเดก็นกัเรียนเพ่ิมมาก
ขึน้ประมาณ 80 กวา่คน  และยงัคงมีอตัราท่ี
จะขยายเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ  แตด้่วยข้อจ�ากดัทาง
ด้านงบประมาณท่ีได้รับ  ท�าให้การพฒันาจงึ
ถกูจ�ากดั  ห้องเรียนท่ีมีอยูจ่งึไมเ่พียงพอตอ่
จ�านวนนกัเรียนท่ีเพ่ิม  นกัเรียนชัน้ประถม
ศกึษาปีท่ี 5 และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 จงึต้องใช้ห้องเรียนร่วมกนั 
 ความคิด “ท�าห้องให้น้องเรียน” ตัง้
อยู่บนความมุ่งมั่นท่ีคิดและลงมือท�าด้วย
ตนเอง แต่ ด้วยงบประมาณท่ีมีจ�ากัด  
 และยงัขาดแคลนเคร่ืองมือท่ีจะน�ามาใช้ใน
การก่อสร้าง   เม่ือความคดินีไ้ด้ถกูขยายและ
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บอกต่อออกไปท�าให้รับรู้ได้ว่ามีผู้ ร่วมแนว
ความคดิ “จิตอาสา” อยูโ่ดยรอบตวัเรา  ไม่
วา่เพ่ือนพนกังานตา่งหนว่ยงานของบริษัทฯ 
หรือผู้ รับจ้างในโครงการท่ีท�างานร่วมกัน
ก็ให้การสนบัสนนุ หรือแม้แต่ทีมจิตอาสา
ท่ีไม่รู้จกักันเลยก็กลายเป็นเพ่ือนร่วมงาน 
จิตอาสาด้วยกนัได้ โครงการ PPS จิตอาสา 
‘ท�าห้องให้น้องเรียน’ ถือเป็นโครงการ CSR 
ท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง  จึงให้เป็นอีกโครงการ
หนึง่ท่ีบริษัทฯ สนบัสนนุจากความคดิ ‘เพ่ือ
ความสมัพันธ์และความสามัคคีท่ีดีย่ิงขึน้
ภายในองค์กร’
 9 สปัดาห์ท่ีท�างาน เป็นก้าวแหง่การเรียน
รู้และสัมผัสวิถีชีวิตอีกมุมหนึ่งของชุมชน   
ท�าให้เรารู้จักการเสียสละ ความสามัคคี   
การมีมิตรภาพท่ีดีตอ่กนั การท�างานเป็นทีม 
และเพ่ือนใหม่ท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน เม่ือ
เร่ิมและลงมือท�าจากการปฏิบัติงานจริง
แล้วยงัก่อเกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ตา่งๆ  
ท่ีสามารถน�ามาใช้กับชีวิตการท�างานจริง
ของพวกเราได้อย่างดี และความมีน�า้ใจ
ของคณุครู และผู้ปกครอง ท่ีหมัน่คอยให้
ความช่วยเหลือและดูแลไม่ว่าท่ีพักหรือ
อาหาร  การน�าวตัถดุบิของโรงเรียนมาให้กบั 
ทีมท�างาน  เชน่  ไขจ่ากไก่ท่ีเลีย้งไว้  หรือน�า้

By นายอภวัิตน์ รัตนทวีคูณ

“ความสุขการท�างาน
โครงการนี้ เพียงเราได้

ลงมือท�าเราก็มีความสุข
กับงานจิตอาสาแล้ว และ

คุณจะพบกับความสุขที่
มากขึ้นเมื่อถึงวันที่คุณ

เป็นผู้ให้”

ต้นไผท่ี่เป็นผลติภณัฑ์ของโรงเรียน  เป็นต้น  
ท�าให้พวกเรารู้จกัและเข้าใจถงึวิถีการใช้ชีวิต
ของชมุชนชนบทได้ดีมากขึน้  
 เม่ือโครงการส�าเร็จเสร็จสิน้ลง และได้สง่
มอบอยา่งเป็นทางการให้กบัโรงเรียน ผา่นนาย
อนนัต์ กลัปะ ศกึษาธิการ จงัหวดักาญจนบรีุ 
และนางสาวนภสัวรรณ์ วิเศษสงิห์ ผู้อ�านวย
การโรงเรียนบ้านทา่แย้  เปา้หมายแรกน้อง
ได้มีห้องเรียนประจ�าแตล่ะชัน้อยา่งสมบรูณ์  
ท�าให้คณุครูและนกัเรียนมีประสทิธิภาพมาก
ขึน้จากการเรียนการสอน  และยงัเป็นการสง่
เสริมให้โรงเรียนเป็นศนูย์รวมแหง่การเรียนรู้
และพฒันาได้อยา่งไมรู้่จบ   สามารถรองรับ
จ�านวนนกัเรียนท่ีจะเพ่ิมขึน้ในอนาคต รวม
ถึงอตัราการจ้างครูท่ีอาจจะเพ่ิมขึน้ตามมา
ด้วย   ย่ิงแสดงให้เหน็ถงึความยัง่ยืนทางการ
ศกึษาท่ีจะอยูคู่ก่บัโรงเรียนและหมูบ้่านตลอด
ไป   ยงัคณุประโยชน์ไปยงัหมูบ้่านข้างเคียง
ท่ีสามารถสง่ลกูหลานมาเลา่เรียนท่ีโรงเรียน
นีไ้ด้ ท�าให้สงัคมชนบทพฒันาเจริญย่ิงขึน้ 
ตามวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม รวมถึงเป็นการ 
ช่วยเหลือประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ท่ีสร้าง
เดก็นกัเรียนในชมุชนหมูบ้่านได้มีการศกึษา 
ท่ีดี เป็นก�าลงัส�าคญัให้กบัครอบครัว  หมูบ้่าน  
ต�าบล อ�าเภอ จงัหวดั และประเทศชาตติอ่ไป

 ท้ายท่ีสดุนี ้ ห้องเรียนท่ีเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของ “ ชาว PPS และกลุม่จิตอาสา”  
จะคงอยูคู่โ่รงเรียนและสร้างคณุประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคมได้อยา่งยาวนาน   ทัง้สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งองค์กร บคุลากรทัง้ในและนอกองค์กร  โรงเรียน ชมุชน สงัคม
ก่อให้เกิด ความรัก ความสามคัคี ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน   
ท�าให้โครงการภายใต้การสนบัสนนุของบริษัทฯ และพนกังานมีผลตอบแทนอยา่งไมอ่าจ
ประเมินคา่ได้   
 และในอนาคตเราจะยงัคงมุง่มัน่และสง่เสริมให้โรงเรียนมีศกัยภาพเพ่ิมมากขึน้  โดยการ
คิดน�าแผงโซลาร์เซลล์มาติดตัง้เพ่ิมให้กบัห้องเรียนนีเ้พ่ือลดภาระคา่ใช้จา่ยให้กบัโรงเรียน  
อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งความรู้ของนวตักรรมให้กบัเด็กๆ ได้ เพ่ือยกระดบัคณุภาพการเรียน 
การสอนให้ทดัเทียมกบัเด็กในเมืองใหญ่ๆ รวมถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีให้กบัชุมชน 
ทัง้ในหมูบ้่านหรือโดยรอบ หนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน จากโครงการท่ีจะตอ่ยอดตอ่ไป 
เพ่ือประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้กบัสงัคมอยา่งยัง่ยืน

  โครงการรักษ์ป่าผืนสดุท้าย เป็นโครงการ 
CSR ท่ีเกิดจากพนักงานในหน่วยงาน  
TESCO Lotus สาขานางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ 
ท่ีต้องการมอบของขวัญตอบแทนชุมชน
หลังจากท�างานเสร็จ โดยพนักงานได้ไป
สอบถามความต้องการของประชาชนใน
ชุมชน และได้รับผลส�ารวจกลบัมาว่า สิ่ง
ท่ีชุมชนในอ�าเภอนางรองต้องการให้ช่วย
เหลือมากท่ีสุด คือ การปลูกป่าในเขต
รักษาพันธุ์สตัว์ป่าดงใหญ่ เน่ืองจากเป็น
ป่าอดุมสมบรูณ์ผืนสดุท้ายของชาวจงัหวดั
บุรีรัมย์ เป็นป่าต้นน�า้ล�าธารมีคุณค่าและ
มีความส�าคัญส�าหรับชาวจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นอย่างมาก นอกจากนีย้งัเป็นส่วนหนึ่ง
ของพืน้ท่ี “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ท่ีได้รับ
การประกาศจากองค์การ UNESCO ให้
เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ร่วมกับ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสี
ดา ตาพระยา เม่ือปี พ.ศ. 2548 พนักงาน

PPS IN FOREST
“โครงการรักษ์ป่าผืนสุดท้าย”

ถือเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของ PPS จากตลอดระยะเวลา 30 ปี แห่งการ “สร้างคน”
ผ่านการปลูกฝังแนวคิดของวิศวกรที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม 

อย่างยั่งยืนท่ีผู้บริหารซึ่งเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรม จนในวันน้ี PPS
ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ความส�าเร็จผ่านกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

จากความคิดริเริ่มของพนักงานเอง

จึงได้ปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ เพ่ือ
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือขยายพืน้ท่ีป่า 
ต้นน�า้บนพืน้ท่ีป่า 1 ไร่ ซึ่งได้รับความ 
ร่วมมือจากเพ่ือนพนักงาน PPS ในหน่วย
งานต่างๆ เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ ชาวอ�าเภอ
นางรอง และโรงเรียนในเขตพืน้ท่ี ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านล�านางรอง โรงเรียนบ้าน
หนองบอนฐานเจ้าป่า และโรงเรียนบ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์ เพ่ือให้น้องๆ เป็นผู้ รับช่วง
ต่อในการดแูลพนัธุ์ไม้ท่ีพ่ีๆ พนกังาน PPS 
ได้ปลกูไว้  มีการจดักิจกรรมสะท้อนความ
คิดของเยาวชนในพืน้ท่ีต่อป่าผืนสุดท้าย
ของจังหวัดบุรีรัมย์ จากการวาดภาพใน
หัวข้อ “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย” มอบรางวัล
เป็นทนุการศึกษาให้แก่ภาพท่ีได้รับรางวลั 
และมอบถงัเก็บน�า้เพ่ือใช้กกัเก็บน�า้ส�าหรับ
การก่อสร้างขยายศนูย์ย่อยในพืน้ท่ีป่าของ
เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าดงใหญ่
  ส�าหรับพนัธุ์ไม้ท่ีน�ามาปลกูจะเน้นเป็น

พนัธุ์ไม้ท่ีสามารถรับประทานได้ อย่างเช่น 
ต้นหว้า ต้นข้าวเมา่ ต้นพะยงู  และมีต้นยาง
นาโดยใต้ร่มเงาของต้นไม้เอือ้ประโยชน์
ต่อการเกิดเห็ด เม่ือต้นยางนาอายุได้ 3 ปี 
จะเร่ิมเกิดเห็ด และสามารถเก็บได้ทุกปี
ตลอดอายุของต้นยางนา (ได้เห็ดเฉลี่ยปี
ละ 5 กิโลกรัม ต่อยางนา 1 ต้น) ชาวบ้าน
จงึสามารถน�าเห็ดไปรับประทานและน�าไป
ขายได้ด้วย เม่ือชาวบ้านมีรายได้ท่ีเพียงพอ 
ปัญหาการบุกรุกป่าไม้ก็จะค่อยๆ หมดไป 
 นอกจากการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้
อ่ืนแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งท่ี PPS ได้
รับกลบัมาจากการสนับสนุนโครงการดีๆ
ของพนักงาน นั่นก็คือ ความสามัคคีของ
พนกังาน สมัพนัธ์ท่ีดีแก่ชาวบ้านตลอดจน
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ และความดี
จากการมอบประโยชน์สู่ชมุชน สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่อาจตีเป็นมูลค่าได้

ขยายพื้นที่ป่าไม้
- ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
- เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซ CO2

- เพิ่มพื้นที่่่่สีเขียว

- สนับสนุนพันธุ์ ไม้ที่นักเรียนใน
พื้นที่เพาะต้นกล้าไว้

- ปลูกต้นไม้ที่สามารถ 
รับประทานได้และเอื้อประโยชน์ต่อ

การเกิดเห็ด
- สานสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

และหน่วยงานของรัฐ

- สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในชุมชน
- ประชาชนเกิดความสามัคคีและลด
ข้อโต้แย้ง

- เป็นต้นแบบถ่ายทอด 
เจตนารมณ์ของวิศวกรที่ดี
- ปลูกฝังจิตส�านึกในความ 
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม  

และสิ่งแวดล้อม 
- สนับสนุนโครงการของพนักงาน “โครงการรักษ์ป่าผืนสุดท้าย”

ส่ิงท่ี PPS ท�า ผลตอบแทนท่ีคืน
กลับสู่สังคม

- ความสามัคคีของพนักงาน
- สืบทอดเจตนารมณ์ของวิศวกรที่ดี
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร 
และประชาชนในพื้นที่
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นายวทิวัส มะคะวา นายนริช ทรัพย์ประเสริฐ นายฐกร ศริะวุฒพิร

 “ปักป้ายผู้ รับผิดชอบ การปลกูป่าเป็น 

สิ่งท่ีดีแต่ไม่ควรท�าเพ่ือสร้างภาพ ขดุหลมุ

หยอ่นต้นไม้ ผู้ รับผิดชอบถ่ายรูปเสร็จแล้วไป

โดยไม่มีการย้อนกลับมาดูผลงานตัวเอง 

อยากให้กิจกรรมนีมี้ส่วนในการสร้างพลงั

ในการปลกูป่า ไมว่า่จะเพศไหน อายเุทา่ไร 

เด็กหรือแก่ รวยหรือจน ทุกคนสามารถมี

สว่นร่วม แตป่ลกูแล้วต้องดแูลรักษาด้วย”

 “ไมใ่ชแ่คก่ารปลกูป่า แตเ่ป็นการปลกูป่า

ในใจคน เหมือนเดก็ๆ เยาวชนท่ีเขามีจิตส�านกึ

ท่ีรักป่าจริงๆ ยากกวา่การปลกูต้นไม้คือการ

ปลกูป่าในใจคน

 “ภาพแหง่ความส�าเร็จของกิจกรรม เกิด

จาการตีความของค�าว่า ‘ความยัง่ยืน’ ใน 

แบบท่ีเราเข้าใจซึง่กลไกส�าคญัท่ีมาขบัเคลือ่น

กิจกรรม คือ ความสามคัคีและความมุง่มัน่ท่ี

จะตอบแทนสงัคม จงึเกิดเป็นผลส�าเร็จของ

กิจกรรมนัน้และแผ่ขยายสูส่งัคมทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กรจนไมมี่ท่ีสิน้สดุ”

จากใจทีมงาน  
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PPS ธนาคารขยะเพื่อน้อง

 การปลกูฝังจิตส�านกึท่ีดีตอ่สิง่แวดล้อมเป็นสิง่ส�าคญัท่ีทางทีมงาน PPS ให้ความส�าคญั

มาเป็นอนัดบัแรก โดยทางทีมงาน PPS ได้ร่วมกนัคดิและตดัสนิใจ จนได้ข้อสรุปวา่เลือก 

ท่ีจะท�า “ธนาคารขยะเพ่ือน้อง”

  เพ่ือสร้างให้เป็นกิจวตัรประจ�าวนัของเยาวชน อีกทัง้ยงัมีความประสงค์จะปลกูฝัง

จิตส�านกึด้านสิง่แวดล้อมให้นกัเรียนได้ฝึกกนัตัง้แตว่ยัเยาว์ โดยจดัท�าโครงการธนาคารขยะ

ให้เกิดขึน้อยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง นอกจากเป็นการตอ่ยอดขยะแล้ว ยงัสามารถสร้างสรรค์

โครงงานจากขยะ เพ่ือเป็นแหลง่ศกึษาเรียนรู้ให้กบัชมุชนตอ่ไปได้อีกด้วย

 กิจกรรมธนาคารขยะเพ่ือน้อง ได้จดัท�าขึน้ ณ โรงเรียนบ้านหนั อ�าเภอปักธงชยั จงัหวดั

นครราชสีมา โดยมีกิจกรรมดงันี ้

 1. จดัประกวดการแขง่ขนัภาพวาดในหวัข้อ “คดัแยกขยะพิทกัษ์สิง่แวดล้อม”

 2. จดัประกวดการแตง่กายในวนัจดักิจกรรมในหวัข้อ “ชดุแฟนซีจากขยะรีไซเคิล”

 3. จดัประกวดสิง่ประดษิฐ์แนวสร้างสรรค์จากขยะรีไซเคลิ

 4. จดันิทรรศการขยะและคูมื่อ Hand book ของโครงการฯ โดยทีมงาน PPS

 5. ทีมงาน PPS บรรยายแนวคิด รูปแบบกิจกรรม ในหวัข้อ “ธนาคารขยะเพ่ือการ 

ออมทรัพย์ของนกัเรียน”

 “จากท่ีคดิตอนแรกจนมาถงึวนัท่ีได้ลงมือ

ท�ากิจกรรมครัง้นี ้ ผมว่ามนัย่ิงใหญ่มากๆ 

แตส่ิง่ท่ีเราท�าเป็นเพียงสว่นหนึง่ท่ีจะเข้ามา

พฒันา ถือเป็นจดุเร่ิมต้นในการฟืน้คืนผืนป่า 

ซึง่ตอ่ไปอาจมีคนน�าไปตอ่ยอดในการรักษา

ป่าผืนนี ้ และเราคงจะได้ธรรมชาติท่ีแท้จริง

กลบัมาอยูคู่ก่บัมนษุย์ตลอดไป” 
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PPS RUN FOR LOVE

 หลงัจากจดักิจกรรมสนัทนาการและบรรยายให้ความรู้ไปแล้วนัน้ ทางทีมงาน PPS 
ยงัคอยติดตามผลต่ออีกเป็นเวลากว่า 60 วนั โดยมีทีมงานเข้าไปเก็บข้อมลูทกุสปัดาห์
อย่างสม�่าเสมอ ทีมงาน PPS เช่ือวา่ผลจากกิจกรรมนีน้อกจากการท่ีเด็กนกัเรียนจะเห็น
วา่การเก็บขยะสร้างรายได้แล้ว ในมมุมองของทางทีมงาน PPS ยงัต้องการพฒันาความ
คดิสร้างสรรค์ของเดก็ๆ ด้วยการน�าสิง่ท่ีเหลือใช้มาดดัแปลงเป็นของสวยงาม เพ่ือเป็นสื่อ
ในการเรียนการสอนและจดัจ�าหนา่ยด้วย อาทิ  การจดัท�าแหลง่เรียนรู้เพ่ือรวบรวมผลงาน 
โครงการงานประดษิฐ์และสื่อประกอบการเรียนรู้ ไมว่า่จะเป็นการท�าดอกไม้ประดษิฐ์จาก
วสัดเุหลอืใช้ รวมทัง้วสัดรีุไซเคลิอ่ืนๆ เชน่ กระปกุออมสนิจากกระดาษหนงัสอืพิมพ์ ตะกร้า
สานจากกลอ่งนมโรงเรียน ถาดรองแก้วจากฝาน�า้อดัลม และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึง่ทัง้หมด
นีไ้มไ่ด้สร้างประโยชน์แคเ่พียงรายได้จากการขายของเทา่นัน้ แตท่างโรงเรียนได้ฝึกฝนให้
นกัเรียนได้มีวิชาการงานพืน้ฐานอาชีพ และยงัถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ อ่ืนได้อีกด้วย
 ดงันัน้ ธนาคารขยะ คือรูปแบบหน่ึงในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย โดยเร่ิมต้นที่เยาวชนและชุมชนเป็นหลัก และใช้โรงเรียนเป็นสถานที่
ด�าเนินการ เพื่อให้เยาวชนและชุมชนเกดิความเข้าใจในการแยกขยะมูลฝอย เพื่อ
ลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ รวมถงึทางทมีงาน PPS ตัง้ใจสร้าง
ให้เกดิการแก้ปัญหาและดแูลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- สนับสนุนงานวิ่ง “โรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช  

มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 3
- สนับสนุนกิจกรรม  
UNICEF LINE Run

- สนับสนุนงานวัน “โรคหายาก” 
ประเทศไทย ครั้งที่ 7

- เป็นองค์กรต้นแบบ จุดประกายความ
คิดในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
- กระตุ้นให้ภาครัฐมีนโยบายและจัดระบบ
สนับสนุนช่วยเหลือที่ยั่งยืน
- ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ผู้ที่ขาดแคลน
และต้องการความช่วยเหลือ
- ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร 
หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน

- ส่งเสริมกลุ่มชมรมวิ่งอาสา
สมัครต่างๆ 

- สร้างเครือข่าย  
PPS Run For Love

-  ส่งเสริมให้พนักงานวิ่งออก
ก�าลังเพื่อสุขภาพที่ดี

- เก็บสะสมระยะวิ่งเพื่อช่วย
เหลือเพื่อนพนักงาน

-ปลูกฝังค่านิยมในการออก
ก�าลังกายและการวิ่งเพื่อคนอื่น “PPS RUN FOR LOVE”

What We Do What We Got

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ฝึกฝน
ระเบียบวินัย
- ความสามัคคีและความสัมพันธ ์
อันดีระหว่างพนักงาน
- วัฒนธรรมองค์กรที่ถ่ายทอด 
ในหมู่พนักงานจากรุ่นสู่รุ่น

   กิจกรรมนีย้งัสามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังาน
ด้วยกนัได้แม้จะอยูต่า่งไซต์งานกนั โดยการร่วมกนัเก็บสะสมระยะ
ว่ิงในหมูพ่นกังานเพ่ือชว่ยเหลอืเพ่ือนพนกังานท่ีมีปัญหาสขุภาพใน
กรณีท่ีมีคา่รักษาพยาบาลนอกเหนือจากสวสัดกิารและประกนัสงัคม 
ซึง่สามารถเก็บสะสมระยะว่ิงได้ถงึ 24,978.94 กิโลเมตรในปี 2560
 จากความคดิริเร่ิมในการว่ิงเพ่ือสขุภาพของตวัเอง เปลีย่นเป็นการ
อยากว่ิงเพ่ือคนอ่ืน เกิดเป็นเครือขา่ย PPS Run for Love ขยาย
กว้างขึน้จากในหมูพ่นกังาน จนเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุกลุม่
ชมรมว่ิงอาสาสมคัรตา่งๆ ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นนาฬกิาสนามคอยชว่ยให้
นกัว่ิงสามารถเข้าเส้นชยัได้ทนัเวลาท่ีต้องการ อาทิ กลุม่นกัว่ิงอาสา
สมคัรลกูโป่งรันเนอร์ รวมถงึร่วมสมทบทนุชว่ยเหลอืเดก็ด้อยโอกาส
และผู้ ท่ีขาดแคลนหรือต้องการความชว่ยเหลอืผา่นโครงการว่ิงการ
กศุลตา่งๆ อาทิ ร่วมสนบัสนนุงานวนั “โรคหายาก” ประเทศไทย 
ครัง้ท่ี 7 จ�านวน 100,000 บาท เพ่ือกองทนุ “โลกใบใหม ่ให้ไมส่ิน้
สดุ” และเพ่ือกระตุ้นให้ภาครัฐมีนโยบายและจดัระบบสนบัสนนุ

สุขภาพร่างกายเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างคนให้เป็นคนเก่งและคนดีของ PPS เพราะสุขภาพท่ีดี
จะเป็นพื้นฐานอันน�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป ดังน้ัน PPS จึงได้เล็งเห็นและใส่ใจ

ในสุขภาพของพนักงานเสมอมา 

 โครงการ PPS RUN FOR LOVE 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานได้มีกิจกรรมออก
ก�าลังกายท�าเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง 

เพราะการวิ่งเป็นการออกก�าลังที่ท�าได้ง่าย 
ท�าได้ทุกเพศทุกวัย และมีค่าใช้จ่ายน้อย 

อกีทัง้ยงัสามารถฝึกฝนความมรีะเบียบวนิยั 
 ความอดทน ความเพียรพยายาม รวมถึง

คลายความตึงเครียดจากงานที่ท�าให้กับ
พนักงานได้อีกด้วย 

PPS RUN FOR LOVE
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“จุดเริ่มต้นของการวิ่งมาจาก ‘ปัญหาสุขภาพ’ 
เพราะการวิ่งเป็นการออกก�าลังกายท่ีง่าย 

มากๆ จากวิ่งคนเดียวก็มีเพื่อนๆ ท่ีไซต์งานมา
วิ่งด้วย ท�าให้รู้สึกไม่เหงา ผลท่ีได้คือ น�้าหนัก

ลดลง สุขภาพแข็งแรง และสนุกทุกคร้ังกับการ
ออกก�าลังกาย”

Cr. คุณเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ

ชว่ยเหลือท่ียัง่ยืนตอ่ไป  ร่วมสนบัสนนุกิจกรรม UNICEF LINE Run กิจกรรมวิ่งท่ีจดัขึน้
เพ่ือให้เดก็ทกุคนได้มีโอกาสท่ีเทา่เทียมกนัโดยไมค่�านงึถงึสญัชาติ เพศ ศาสนา เชือ้ชาต ิ
การศกึษาหรือฐานะใดๆ และร่วมสนบัสนนุงานว่ิง “โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  
มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” ครัง้ท่ี 3 จ�านวน 250,000 บาท เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันางาน
ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชให้สามารถรองรับผู้ ป่วยได้อยา่งทัว่ถงึ
 นอกจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีสขุภาพท่ีดีของตนเองแล้ว ยงัสร้างความสมัพนัธ์ท่ี
ดีระหวา่งพนกังานทัง้ในและนอกองค์กร หนว่ยงานอ่ืนๆ ของรัฐและเอกชน ปลกูฝังคา่นิยม
และวฒันธรรมองค์กรให้เกิดการถ่ายทอดในหมูพ่นกังานจากรุ่นสูรุ่่น รวมถงึการเป็นองค์กร
ต้นแบบท่ีจะจดุประกายความคดิในการสร้างคณุคา่ให้แก่สงัคมโดยรวมจนเกิดเป็นการสง่
ตอ่เร่ือยไปไมมี่ท่ีสิน้สดุ

“ทุกครั้งที่ออกวิ่ง สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่
สุขภาพที่ดี แต่ได้ทั้งการคิด วางแผน 
ฝึกฝน เรียนรู้และท�าทุกอย่างตาม
ขั้นตอน จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
ที่สุด ทั้งยังได้พบเพื่อนหลากหลาย
อาชีพ ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติต่างๆ 
ร่วมกัน ส่วนรายได้จากการวิ่งก็ได้
ช่วยสาธารณประโยชน์และผู ้ด้อย

โอกาสต่างๆ ด้วย”

“งานวิ่งจบ แต่สิ่งที่ไม่จบ คือ ความ
สมัพนัธ์กลุม่ทีแ่น่นแฟ้นขึน้ และการได้
เหน็ผูน้�ากลุม่แสดงถึงความมุ่งมัน่ท�า
ในส่ิงทีรั่ก ได้กลายมาเป็นแรงบนัดาล
ใจและทีม่าของการออกมาวิง่จากวนั
นั้นถึงวันนี้ และตั้งใจว่าจะท�าต่อไป

จนกว่าจะหมดแรง”
Cr. คุณชัชชัย โชคมหาชัย 

Cr. คุณธีวรา เทยีมทนั
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รวม  คน  4  4
• ส�านักงานใหญ่  คน  4  4
• ผู้อ�านวยการโครงการ  คน  -  -
• ผู้บริหาร  คน  -  -
• ประจ�าโครงการ  คน  -  -

รวม  คน  42 38
• ส�านักงานใหญ่  คน  8 4
• ผู้อ�านวยการโครงการ  คน  -  -
• ผู้บริหาร  คน  -  -
• ประจ�าโครงการ  คน  34  34

การปล่อยก๊าซมลพิษ 
 - ก๊าซเรือนกระจก 
 - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
 - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
 - ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
 - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม 

การปล่อยมลพิษและของเสีย
เช่น กลิ่น เสียง ฝุ่นควัน รังสี ขยะ 
น�้าทิ้ง หรือของเสียอื่นๆ

รวม  คน  1  2
• ส�านักงานใหญ่  คน  -  -
• ผู้อ�านวยการโครงการ  คน  -  -
• ผู้บริหาร  คน  -  -
• ประจ�าโครงการ  คน  1  2

จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร  คน 293 314
จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงบุตร คน 4 3
จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุด
ระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงบุตร คน 4 3
อัตราการกลับมาท�างานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา
ท�างานหลังจากระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงบุตรสิ้นสุดแล้ว คน 100% 100%

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย ชม./คน/ปี 10.50 10.9
แยกตามอายุงานพนักงาน
      0-1 ปี ชม./คน/ปี 9.70 16.42
      1-3 ปี ชม./คน/ปี 10.20 13.94
      4-6 ปี ชม./คน/ปี 7.90 7.87
      ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ชม./คน/ปี 4.80 5.98

พนักงาน คน/พนักงานทั้งหมด 0.68% -

พนักงาน คน - -

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล กรณี - -

พนักงาน

ผลการควบคุมและเฝ้าระวังด้านมลพิษและของเสียในหน่วยงานก่อสร้าง ประจ�าปี 2560

ด้านบุคลากร

ด้านมลพิษและของเสีย

2559หน่วย 2560

การลาออก (พนักงาน)

 ประเด็นในการควบคุม  เป้าหมายในการตรวจวัด ผลการด�าเนินงาน

การลาออก (ลูกจ้างชั่วคราว)

การลากิจเพื่อเลี้ยงบุตร

การฝึกอบรม

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

การเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ

รวม  คน  293 339
แยกตามประเภทการจ้าง
• พนักงาน  คน  276  314
• ลูกจ้างชั่วคราว  คน  17  25

รวม  คน  80  73
• ส�านักงานใหญ่  คน  10  2
• ผู้อ�านวยการโครงการ  คน - -
• ผู้บริหาร  คน - -
• ประจ�าโครงการ  คน  70 71

การสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ

การรายงานทางภาษี

พนักงาน

หน่วย

หน่วย

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านภาษี

ด้านบุคลากร

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2559

2559

2559

2559

2560

2560

หน่วย

2560

2560

2560

รายได้จากการบริการ ล้านบาท 306.92 388.95 293.98 364.42
EBITDA ล้านบาท 43.17 66.79 44.16 63.05
ก�าไรสุทธิ/ (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 32.17 55.17 32.87 49.39
ก�าไรสุทธิ/ (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 0.067 0.082 0.068 0.073
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 291.65 406.14 293.45 402.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 216.98 333.15 219.65 330.46
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 16.50% 20.06% 16.62% 17.96%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ 12.63% 15.81% 12.81% 14.20%
เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ล้านบาท 206.27 236.54 197.20 227.28

รายได้รวม  ล้านบาท  319.10  396.03  306.90 372.28
ก�าไรก่อนภาษี  ล้านบาท  41.59  67.08 42.45 61.27
ค่าใช้จ่ายภาษี  ล้านบาท  9.68  12.52  9.58 11.87
ก�าไรสุทธิ  ล้านบาท  31.90 51.56  32.87 49.39

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท

ไม่เกินค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(CO < 30 ppm, SO2 < 0.30 ppm และ NO2 < 0.17 ppm)

ไม่เกินค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 h ไม่เกิน 70 dB(A)
และระดับสูงสุดไม่เกิน 115 dB(A),

มีปริมาณฝุ่นละอองรวม < 0.33 มก./ลบ.ม. 
และปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน < 0.33 มก./ลบ.ม.

และมีค่าดัชนีคุณภาพน�้าไม่เกินมาตรฐาน)

การจ้างใหม่ (ลูกจ้างชั่วคราว)

การจ้างใหม่ (พนักงาน)

ต�่ากว่า
ค่ามาตรฐาน

ต�่ากว่า
ค่ามาตรฐาน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
 รายงานแห่งความย่ังยืนฉบับน้ี แสดงถึงผลการด�าเนินงานของ 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) เพื่อสื่อสาร

ให้ผู ้ที่มีส ่วนได้ส ่วนเสียได ้ทราบถึงความก้าวหน้าของแผนความ

ย่ังยืน และความมุ ่ งมั่นที่ จะด�าเนินการตามแผนต ่อไป ภายใต ้

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข ้องกับการบริหาร 

จัดการเพื่อความย่ังยืน อันเกี่ยวโยงกับประเด็นด ้านเศรษฐกิจ  

สั งคม  และสิ่ ง แวดล ้อม  โดยการด� า เนิ นงาน ในป ี ท่ีผ ่ านมา น้ี  

บริษัทฯ ยังคงด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ

ท�างานของบริษัทฯ และด�าเนินกิจกรรมแก่สังคมในด้านต่างๆ อีกด้วย

นางสาวอังศุพันธ์ ทองประภา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหาร

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 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

 เ นื้ อ ห า แ ล ะ ส า ร ะ ส� า คั ญ ข อ ง ก า ร ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป ี  2 5 6 0 

ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2560 น้ี  

ยังคงเน ้นการท�ากิจกรรมตามแผนแม่บทการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2556-2560 และการเปิดเผยข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับดัชนี

ช้ีวัดของ Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4) 

โดยบริษัทฯ คัดเลือกประเด็นที่มีความสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ

ของบริษัท และมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง

DOING NEW
THINGS TOGETHER 

SUSTAINABILITY REPORT 2017   87



88   SUSTAINABILITY REPORT 2017 SUSTAINABILITY REPORT 2017   89

1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด
 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน  ลูกค้า  พนักงาน   ชุมชนรอบสถานประกอบการ
 คู่ค้า   หน่วยงานราชการ   นักวิชาการ   นักเรียน/นักศึกษา
 ส่ือมวลชน   อื่นๆ (กรุณาระบุ) ....................................................................................................

2. ท่านได้รับรายงานแห่งความย่ังยืนผ่านช่องทางใด
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  สัมมนา/นิทรรศการ/บรรยาย  พนักงานของ PPS
 เว็บไซต์ของ PPS  อื่นๆ (กรุณาระบุ) ....................................................................................

3. วัตถุประสงค์ ในการอ่านรายงานแห่งความย่ังยืนฉบับนี้
 รู้จักเครือของ PPS  ประกอบการตัดสินใจลงทุน  เตรียมจัดท�ารายงานของตนเอง
 วิจัย/ศึกษา  อื่นๆ (กรุณาระบุ) ....................................................................................

4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานแห่งความย่ังยืน
• การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  มาก  ปานกลาง   น้อย  ปรับปรุง
• การแสดงภาพ กราฟ ตารางประกอบ   มาก  ปานกลาง   น้อย  ปรับปรุง
• การออกแบบรูปเล่ม  มาก   ปานกลาง  น้อย   ปรับปรุง
• ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม   มาก   ปานกลาง  น้อย   ปรับปรุง

5. ความสนใจเน้ือหาในแต่ละบทของรายงานแห่งความย่ังยืน
• วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• What we achieved in 2017?  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• สารจากประธานกรรมการบริษัท  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• ประวัติบริษัท  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• รางวัลแห่งปี  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• การบริหารจัดการความเส่ียง  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• EMERGING RISK  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• การประเมินการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• การเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• ประเด็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• กลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเพื่อความย่ังยืน  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• OUR ECONOMY  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• OUR ENVIRONMENT  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• OUR COMMUNITY  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• สิทธิประโยชน์พนักงาน  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ
• โครงการเพื่อความยั่งยืน CSR Project  มาก    ปานกลาง    น้อย      ไม่สนใจ

6. ความสมบูรณ์และความน่าเช่ือถือของรายงานแห่งความย่ังยืน
• ท่านเข้าใจประเด็นส�าคัญของ PPS เพียงใด   มาก  ปานกลาง   น้อย  ปรับปรุง
• ผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนสอดคล้องตามกลยุทธ์   มาก  ปานกลาง   น้อย  ปรับปรุง
  ความย่ังยืนของ PPS เพียงใด
• เนื้อหามีความเหมาะสมและน่าเช่ือถือเพียงใด   มาก  ปานกลาง   น้อย  ปรับปรุง
• เนื้อหาตรงกับส่ิงที่ท่านต้องการทราบเพียงใด   มาก  ปานกลาง   น้อย  ปรับปรุง

7. ท่านคิดว่าเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของ PPS หรือไม่  ครอบคลุม  ไม่ครอบคลุม
หากท่านคิดว่าไม่ครอบคลุม โปรดระบุประเด็นท่ีท่านคิดว่าควรเพิ่มเติม...........................................................................................
............................................................................................................................................................

8. กรุณาระบุข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงรายงานแห่งความย่ังยืนฉบับต่อไป..................................................................................
............................................................................................................................................................

ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้อ่ำนที่มีต่อรำยงำนแห่งควำมย่ังยืนประจ�ำ ปี 2560 ฉบับน้ี 
จะน�ำไปใช้เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดท�ำรำยงำนในปีถัดไป ขอขอบพระคุณอย่ำงสูงส�ำหรับควำมร่วมมือของท่ำน 

กรุณำท�ำเคร่ืองหมำย X ลงในช่อง  และแสดงข้อคิดเห็นของท่ำนลงในช่องว่ำง

แบบส�ารวจความคิดเหน็ของผูอ่้าน

GRI CONTENT
INDEX
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GRI CONTENT INDEX

 G4 Indicator  Descriptions Page

     G4 GENERAL STANDARD 
STRATEGY AND ANALYSIS

 G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization  SR 4-7

 G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities  SR 28-29,34-35

ORGANIZATIONAL PROFILE

 G4-3 Report the name of the organization SR 9

 G4-4 Report the primary brands, products, and services SR 9
 
 G4-5 Report the location of the organization’s headquarters SR 56

 G4-6 Report the number of countries where the organization operates SR 9

 G4-7 Report the nature of ownership and legal form SR 9

 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 25

 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 30

 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 26
  or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses

 G4-16 List memberships of associations (such as industry associations)  SR 36
  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 26-33
  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 26-33

 G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization SR 26-33

SR 8-9 
 

SR 31-43

 
SR 56, AR

SR 14-15

SR 100

SR 10-13

SR 10-13, AR

SR 6-7, AR

AR

AR

All PPS employees 
have a right to 

participate a collective 
bargaining agreement

SR 38-40

SR 13, AR

SR 45, 53-56

SR 35-36, 41-43

SR 28

AR

SR 35-43

SR 35-43

SR 35-43

GRI CONTENT INDEX

 G4 Indicator  Descriptions Page

 G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization SR 26-33

 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 30-33

 G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage SR 30-33

 G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement SR 30-33

 G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, SR 30-33
  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 56

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

 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) SR 56

 G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents SR 56

 G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content  SR 56
  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 26-27
  committees of the highest governance body

ETHICS AND INTEGRITY

 G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and  SR 26-27
  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 25

SR 35-43

No significant changes 
from previous 

 reporting periods

No significant changes 
from previous 

 reporting periods

SR 36-40

SR 36-40

SR 36-40

SR 36-40

SR 86

PPS publishes SD 
report annually 

SR 86

SR 86

SR 86

SR 30, 33, AR

SR 30, 33, AR

SR 36-43

SR 7, AR
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GRI CONTENT INDEX

 G4 Indicator  Descriptions Page
 G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the 
  organization’s activities due to climate change
 
 G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations SR 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 SR 38
 
 G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials

ENERGY

 G4-EN3 Energy consumption within the organization  SR 38

 G4-EN4 Energy consumption outside of the organization  SR 39

 G4-EN5 Energy intensity

 G4-EN6 Reduction of energy consumption SR 38

 G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services                                                     SR 38 
 
WATER

 G4-EN8 Total water withdrawal by source  SR 38

 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

SR 35

SR 35, 
37-42

SR 41-42, 
59-81

SR 6, 54

SR 6, 54

SR 53-55

SR 6, 54

SR 6, 54

SR 6, 54

GRI CONTENT INDEX

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

 G4-EN13 Habitats protected or restored 

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

EMISSIONS

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

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

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

 G4-EN18 Greenhouse gas (GHG emissions intensity 

 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 

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

 G4-EN21 NOx, SOx and other significant air emissions 
 
EFFLUENTS AND WASTE 

 G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 

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

 G4-EN24 Total number and volume of significant spills 

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

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

PRODUCTS AND SERVICES

 G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services SR 40-41

 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

SR 53-57
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GRI CONTENT INDEX

 G4 Indicator  Descriptions Page

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 31
  in the supply chain and actions taken

ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

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

     CATEGORY: SOCIAL
     LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

EMPLOYMENT

 G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee                                                  SR 54 
  turnover by age group, gender and region

 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary  SR 47
  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 49
  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 49

 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 46

 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued  SR 46
  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

SR 38-40, 55

AR

SR 59

PPS Website

SR 7- 45

SR 7

SR 7, 22-23
 

SR 7, 22-23, 
59, AR

GRI CONTENT INDEX

 G4 Indicator  Descriptions Page

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

 G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per  SR 45 
  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  SR 45
  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 28
  of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination 
  of all forms of forced or compulsory labor

SR 38, PPS 
Website

SR 7, 22-23

AR, PPS 
Website

SR 33-34
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GRI CONTENT INDEX

 G4 Indicator  Descriptions Page

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 31
  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 44

 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

AR

SR 39

SR 39

GRI CONTENT INDEX

 G4 Indicator  Descriptions Page

COMPLIANCE

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

SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

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

 G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply SR 31
  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 45

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

SR 38-40

SR 6, 38
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* บริกำรทั้งดีและด่วน คุ้มค่ำคู่ควรแก่กำรไว้วำงใจ
เรื่องควำมรักเรำก็ช�่ำชองขยัน แต่ว่ำเรื่องงำนพอเห็นเป็นพุ่งเข้ำใส่

กล้ำแกร่งทั้งกำยและใจ ประกำศนำมไว้นักสู้ PPS

ต้องให้ลูกค้ำได้งำนที่ดี ควำมสำมัคคี ช่วยให้งำนส�ำเร็จ
น้อยมำกยำกเย็นแค่ไหน พวกเรำท�ำได้เพรำะเรำมีทีเด็ด
มีเรื่องในใจเรำมำสื่อสำร เปิดอกคุยกัน แค่ไม่กี่ค�ำก็เก็ท

งำนดี สิ้นสุดโครงกำร ต้องชนแก้วกัน ถือว่ำฉลองเอำเคล็ด
ซ�้ำ *

ไม่เคยย่อท้อเรื่องงำนหนักเบำ ปีนป่ำยฝันเรำ ถึงสวรรค์ชั้นเจ็ด
ซื่อสัตย์ พูดคิดสร้ำงสรรค์ มีจรรยำบรรณ เพรำะพวกเรำมีเกรด

ถ้ำทุ่มเทใจ ท�ำงำนอย่ำงนี้ ได้โบนัสดี พวกเรำตะโกน Oh Yes!!
ท�ำงำน ยิ่งสู้ยิ่งรวย สำวๆ ระทวย เดี๋ยวก็ได้ใส่แหวนเพชร

ซ�้ำ *

นักสู้ PPS
ศิลปิน พิชัยยุทธ จันทร์กลับ (เหน่ง The Voice)

ค�าร้อง/ท�านอง 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
E-MAIL: PPS@PPS.CO.TH
WEBSITE: WWW.PPS.CO.TH


