


1. สร้างความสามารถในการแข่งขันที่ลํา้หน้า เพ่ิมการสร้างรายได้และอัตราการทํากําไร

 ด้วยบริการที่สร้างจากการใช้นวัตกรรม

2. สร้างความชัดเจนในการทํากลยุทธ์การตลาดและการเสริมภาพลักษณ์ของ

 สินค้าและบริการ (แบรนด์) สร้างการรับรู้เข้าถึงแบรนด์ ไปยังลูกค้าใหม่ และสร้างการรับรู้

 ถึงทักษะความสามารถตลอดจนข้อเสนอด้านการบริการใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท

3. สร้างโอกาสการขยายธุรกิจด้วยการแสวงหาพันธมิตรที่ทําให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขต

 ของการบริการที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และการพัฒนาเมือง

 ให้กว้างขวาง มีความเป็นสากล และมีเทคโนโลยี

4. สร้างความสามารถในการเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือการลงทุน 

1. มีธุรกิจที่หลากหลาย สร้างรายได้ที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

2. เป็นแบรนด์ของคนไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หมายเหตุ   ข้อมูลนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

กลยุทธ�ของบริษัท
Strategy

เป�าหมายระยะยาว 
1. ส่งมอบผลงานด้านการบริการที่มีคุณภาพสูง เพ่ือให้เกิดคุณค่า

 ความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด เหนือความคาดหวังของลูกค้า 

2. พัฒนากระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม พร้อมกับพัฒนา

 ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสมํา่เสมอ

3. รักษาอัตราการทํากําไรที่ดีและรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

 โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝา่ยที่เกี่ยวข้อง

4. มุ่งแสวงหาช่องทางการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ

5. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 อย่างเป็นธรรม

วิสัยทัศน�
Vision

“เป็นผู้นําทางนวัตกรรม และการบริการ ในธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรม

และการลงทุน ครบวงจรสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง

และการพัฒนาเมือง”

ค�านิยม
Value

พันธกิจ
Mission
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Mind

G R O U P
Good
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 สุดท้ายนี � แม้จะเป็นเรื�องที�ถูกอภิปรายกันอย่างหลากหลายในเรื�องการลงทุนเพื�อความยั�งยืน กับคําถามที�ว่า

เราทํา เราลงทนุกบัสิ�งเหล่านี �ไปเพื�ออะไร? โดยที�ในหลายครั �ง การคํานวณ (Return on Investment, ROI) ของสิ�งเหล่านี � 

มีความเป็นไปไม่ได้ หรือมีความเป็นนามธรรมมากจนหลายท่านอาจไม่ให้ค่ากับการทําสิ�งเหล่านี � แต่มองเพียง

ค่าของผลตอบแทนในระยะสั �นและระยะกลาง เช่น ผลตอบแทนในด้านยอดขายและด้านกําไรที�เป็นตัวเงิน ในขณะที�

หลายครั �งโครงการเพื�อความยั�ง ยืนเหล่านี �ไม่สามารถถูกวัดค่าด้วยวิธีการแบบเดียวกันนั �นได้ เพราะการลงทุน

เพื�อความยั�งยืนเป็นการลงทนุเพื�อความสําเร็จและเติบโตขององค์กรในระยะยาว

 เราอาจกล่าวได้ว่า PPS ให้ความเชื�อมั�นและวดัความยั�งยืนของตนเองจากการสร้างความยั�งยืนผ่านการสร้างคน

และสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยวดัมลูค่าและขนาดของความยั�งยืนจากจํานวนคนที�เราสร้างและส่งเขาไปสู่สงัคม  เราสร้างคน

เพื�อให้เขาได้ไปส่งมอบผลงานที�ดีให้กับลกูค้าและเป็นคนที�ดีของสงัคม นอกจากนี �เรายงัได้ปลกูฝังกระบวนการการพฒันา

อย่างต่อเนื�องเพื�อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่บริษัทฯ หน่วยงานที�เขาทํางานอยู่ และสงัคมรอบๆ ข้างของเขา เกิดเป็น

การวดัมลูค่าของความยั�งยืนจากจํานวนเพื�อนและจํานวนเครือข่ายที�เพิ�มขึ �นมาอย่างต่อเนื�อง

 PPS ขอสญัญาอีกครั �งว่าจะส่งมอบวฒันธรรมของการพฒันาอย่างต่อเนื�องเพื�อที�ยงัรักษาธรรมเนียม คุ้มค่า คู่ควร 
แก่การไว้วางใจ เพื�อความยั�งยืนของ PPS เอง สงัคม ประเทศชาติ และโลกต่อไป 

คณะกรรมการบริษัท
(นายพงศ์ธร ธาราไชย)

 หลายปีที�ผ่านมาที� เราดําเนินธุร กิจอยู่บนพื �นฐานของความยั�ง ยืน เราได้ฝ่าฟันแรงต้านจากทั �งภายใน 

และภายนอกองค์กรมามากมาย และเป็นอีกปีหนึ�งที� PPS ยงัคงอยูใ่นรายชื�อของ Thailand Sustainability Investment Index

(THIS index) ตอ่เนื�องเป็นปีที� 4  แม้ว่าบริษัท PPS จะเป็นบริษัทจดทะเบียนเล็กๆ แต่เราได้นําเป้าหมายการพฒันาอย่างยั�งยืน

ของโลก (SDGS) มาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ที�ใช้พฒันาธุรกิจของบริษัท เราเชื�อว่า การดําเนินธุรกิจตามแผนการนี �

เป็นสิ�งที�โลกต้องการ เพื�อทําให้ทุกๆ คนในโลกดีขึ �นเราจึงมีหน้าที�ต้องทําสิ�งนี � และหากเราทําได้ดี บริษัทอื�นๆ หรือคนอื�นๆ 

จะสามารถเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพฒันาอย่างยั�งยืนตามแบบที� PPS ทํา โดยในปี 2018 เป็นที�น่ายินดีที� PPS ได้รับรางวลั

Outstanding Sustainability Awards พร้อมกบัรางวลั Best Company Performance Awards จากงาน SET Awards 2018 

ในปีเดียวกนั ซึ�งเป็นการตอกยํ �าอีกครั �งว่า ความยั�งยืนกบัความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เป็นเรื�องเดียวกันอย่างแยกไม่ได้ 

และไม่สามารถทําอย่างใดอย่างหนึ�งได้เพื�อเปา้หมายในระยะยาว

 สิ�งที� PPS ทําสืบเนื�องต่อกันมา คือ การเรียนรู้และถ่ายทอดต้นแบบในองค์กร ทําให้ในปีนี �กิจกรรมที�เราทําไม่ได้

เกิดขึ �นจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ทีมงานในส่วนงานต่างๆ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมขึ �นเอง และดูแล

กิจกรรมรอบๆ หน่วยงานของเขาที�เริ�มไว้ต่อๆ ไปเอง เช่น โครงการรักษ์ป่าผืนสดุท้ายปีที� 2 ที�เป็นโครงการต่อเนื�องเพื�อการตรวจ

ติดตามโครงการที� ไ ด้ทําไว้ในปีก่อนว่ายังดําเนินไปตามแผนที�วางไว้หรือไม่อย่างไร และที�สําคัญในปี 2018 นี � 

เราได้ทํากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน เพื�อสร้างเครือข่ายทั �งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

นอกกลุม่อตุสาหกรรมก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายของสงัคมที�ยั�งยืน เช่น โครงการ SET Social Impact Gym ปีที� 2 ที�เป็นการถ่ายทอด

ความรู้ในการดําเนินธุรกิจให้กบักิจการเพื�อสงัคม (Social Enterprise) ให้เขาสามารถอยู่รอดได้ด้วยตวัเองทางด้านการเงิน 

ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจที�พอจะเข้มแข็งแล้วกับธุรกิจ Social Enterprise เป็นหนทางแห่งอนาคตของประเทศ 

เพราะการสร้างกลุม่คนรุ่นใหม่ๆ นั �นเอง เป็นสว่นสําคญัของกระบวนการสร้างความยั�งยืนของสงัคม

 นอกจากโครงการถ่ายทอดความรู้ ที� ทําอยู่ เ ป็นประจําอย่าง เช่น  โครงการวิศวกรสีขาวหรือโครงการ

เกร็ดความรู้กบัลงุพีแล้ว ในปี 2018 นี � เรามีกิจกรรมใหม่สําหรับถ่ายทอดความรู้เพื�อสงัคม นั�นคือโครงการ InnoCon 2018 

ที�เป็นความร่วมมือระหว่าง วิศวกร สถาปนิก ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้พฒันาเมือง นกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งไทยและต่างชาติ  

เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้ทางเทคโนโลยีที�ใช้ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงปัญหาอุปสรรคเพื�อให้ช่วยกันปรับและพัฒนาต่อไป 

ซึ�ง PPS เชื�อว่า การพฒันาทางเทคโนโลยีนี �เอง จะทําให้สงัคมดําเนินธุรกิจไปได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพิ�มมลูค่า

ให้กบัประเทศชาติได้อย่างมากมาย 

สารจากกรรมการบริษัท
Message from the Board of Director
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“การทำความดี
มันต�องมาจากข�างใน
ทำความดีเพื่อความดี 
อย�าลุ�มหลงในความดี

และไม�หวังจะได�รับอะไร
จากการทำความดีครับ”

PROJECT PLANNING SERVICE PCL.08 092018 Sustainability Report



PPS - บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 

ประเภทธรุกิจ : อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง (PROPCON)

วนัจดทะเบียนจดัตัง้ : 25 มิถนุายน 2555 

ทนุจดทะเบียน: 215,999,890.25 บาท 

จ�านวนพนกังานประจ�า : 345 คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

สิ่งหนึ่งท่ีจะช่วยยืนยนัความจริงใจของเรา คือการได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ตัง้แต่ปี 2557 และ 

ได้รับการรับรอง Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(CAC) ตัง้แตว่นัท่ี 22 มกราคม 2559 ตอ่เน่ืองจนถงึปัจจบุนั เรายงัคงยดึมัน่ และหนกัแน่นในการด�าเนินกิจการอยา่งโปร่งใส  

มีความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้มีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ในองค์กรทกุๆ กรณี

 

ก้าวตอ่ไปของ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) หรือ PPS นอกจากการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และพฒันา

สิง่ใหม่ๆ  อยา่งไมห่ยดุยัง้แล้ว เปา้หมายตอ่ไปของชายหนุม่วยั 31 ปี คนนี ้คือ การเปิดโลก เปิดรับอะไรใหม่ๆ  ท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้

ไปตามยคุสมยั และไมล่ืมท่ีจะแบง่ปันความรู้ ประสบการณ์ และคืนสิง่ดีๆ กลบัสูส่งัคมตอ่ไป

 

หากเปรียบเทียบเป็นอายคุน บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) หรือ PPS ของเรา ก็คงเป็นชายหนุม่วยั 

31 ปี ผู้พร้อมท่ีจะมีครอบครัวท่ีสมบรูณ์ มีรากฐานและอาชีพท่ีมัน่คง มีบคุลกิอบอุน่นา่เช่ือถือ คอยให้ค�าปรึกษากบัทกุคนอยา่ง

จริงใจ มีไฟ (passion) ในการท�างานและเป่ียมไปด้วยพลงัแหง่การสร้างสรรค์

 เวลาผ่านไปอีกหนึ่งปี PPS เราผ่านพ้นอะไรด้วยกันมามากมาย ก่อนท่ีจะก้าวไปพร้อมๆ กันข้างหน้าอีกก้าว  

เรามาทบทวน และท�าความรู้จกักบั PPS ในวนัเวลาท่ีนา่ภมิูใจกนัดีกวา่ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) ก่อตัง้มาเม่ือปี 2530 โดยการร่วมกนัของนายประสงค์ ธาราไชย 

และนายสมัพนัธ์ หงส์จินตกลุ ซึง่ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2555  ผา่นมาถงึวนันีเ้รามีพนกังานทัง้หมด 345 

คน ครบถ้วนด้านบคุลากรในทกุฝ่าย ทัง้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสนบัสนนุส�านกังานใหญ่ วิศวกร สถาปนิก ชา่งเทคนิค เจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยั และฝ่ายธรุการ เลขานกุาร ซึง่ทกุคนตา่งมีไฟและพลงัท่ีตัง้ใจปฏิบตังิานท่ีดีเสมอมา เราคือวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีให้บริการ

ทางด้านบริหารและควบคมุการก่อสร้างงานแขนงตา่งๆ ได้แก่

• งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม

•  งานระบบไฟฟา้และสื่อสาร, ระบบเคร่ืองกล, ระบบประปาสขุาภิบาล และปอ้งกนัอคัคีภยั

• งานโยธา

• งานภมิูสถาปัตย์

• งานตกแตง่ภายใน

ซึง่ความโดดเดน่ของ PPS คือ เราเป็นบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษารายแรก ท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO 9002 

จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ร่วมกบัสถาบนั EAQA (Environmental Accredited 

Quality Assessment) จากประเทศองักฤษ ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 และได้มีการพฒันาปรับปรุงระบบคณุภาพเร่ือยมา 

จนได้ใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 จาก EAQA ตัง้แต ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึง่บริษัทฯ ได้น�าระบบ

มาตรฐานคณุภาพมาใช้กบัทกุโครงการท่ีบริษัทเป็น ผู้บริหารงานก่อสร้างและควบคมุงานก่อสร้างและได้มีการตรวจตดิตามภายใน 

(Internal Audit) จากพนกังานของบริษัทฯ ท่ีผา่นการอบรม และมีการตรวจตดิตามจาก EIT-CBO และ EAQA

 

เราคือ PPS
We are PPS

อีกหนึ่งปีที่ก้าวไปด้วยกัน…
รู้จักกันมากข้ึนผูกพันกันมากข้ึน
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ตลอด 31 ปี
กับพลังแห่ง
ความสร้างสรรค์

ปี 2530
ก่อตั้งบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (PPS)
และทําโครงการ Grand China Hotel
“โครงสร้างที่ลึกที่สุด ในประเทศไทยในขณะนั้น”

ปี 2533-2538 ก่อตั้งบริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด (PPSD) เพ่ือดําเนินธุรกิจด้านการออกแบบทางวิศวกรรม
และทําโครงการ ใบหยก ทาวเวอร์ 2 “อาคารที่สูงที่สุด ในประเทศไทยในขณะนั้น”

ปี 2544-2553
ทําโครงการสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
“มีการบริหารจัดการโครงการเต็มรูปแบบ”

ปี 2546-2549
ทําโครงการท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ “World Class Airport”
และผ่านการรับรอง ISO 9002:2008

ปี 2554
ทําโครงการส่วนต่อขยาย ของรถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน
(MRT Blue Line)

ปี 2555 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

ปี 2540-2545
ทําโครงการ รถไฟฟา้มหานคร
“รถไฟฟา้ใต้ดิน สายแรกของประเทศไทย”

ปี 2540
ทําโครงการ Central World Tower และ Central World Plaza
และผ่านการรับรอง ISO 9002:1994

ปี 2531
ทําโครงการ Grand Hyatt Erawan Hotel 

ปี 2532
ทําโครงการ
World Trade Center Bangkok (Phase 1)
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ปี 2556
ร่วมลงทุนกับบริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด ในการให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
และก่อตั้งบริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จํากัด (PIC) เพ่ือให้บริการด้านมีเดียและระบบข้อมูลสารสนเทศ

ปี 2557
ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
จัดทํารายงานความยั่งยืนเป็นปีแรก

ปี 2559-2564
ทําโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2
“World Class Airport”
และพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร
เพ่ือตอบสนองต่อการจัดเก็บข้อมูล
และการบริหารงานก่อสร้าง

ปี 2558-2562 ทําโครงการ SIAM SINDHORN “โครงการที่พักอาศัย ที่ดีสุดใจกลางเมือง”
ทําโครงการ Magnolias Waterfront Residences (ICONSIAM C1) และ
The ICONSIAM Superlux Residence (ICONSIAM C1) “ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งใหม่”
มีการดําเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพ่ิอสร้างสังคมของวิศวกรที่ดี
ผ่านโครงการวิศวกรสีขาวเกร็ดความรู้กับลุงพี และก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรม PPS Training Center
เพ่ือสร้างสรรค์หลักสูตรสําหรับพัฒนาศักยภาพทางด้านวิศวกรรมให้แก่พนักงานและบุคคลภาคนอก 

ปี 2561
จัดตั้งบริษัท โปรฟนิ กรุ๊ป จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
เพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับการลงทุน
ปรับโครงสร้างบริษัทย่อยโดยมีบริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จํากัด (PPS Oneworks)
และบริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จํากัด (PPSI) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
และเพ่ิมช่องทางรายได้และบริการ 

ปี 2561-2021
ทําโครงการ SIAM SCAPE (BlOCK H)
โครงการพัฒนาอาคารใจกลางสยามแควร์
ภายใต้แนวคิด “LIFE & LEARNING EXPERIENCES”
และ โครงการ The Mall 2 รามคําแหง
Mixed-use Complex รูปแบบใหม่ของย่านรามคําแหง

ปี 2561-2021
ทําโครงการ The Emsphere ห้างสรรพสินค้าแห่งที่ 3
ในกลุ่ม The Em District
ในแนวคิด “ความเร้าใจใหม่ของกรุงเทพฯ” 

ปี 2559
ก่อตั้งบริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จํากัด (SPP)
เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน
อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ
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จุดเด่นของบริษัท
บริษัทในกลุ่ม โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

80%
กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)
ทุนกิจการร่วมค้า  3.30 ล้านบาท
ธุรกิจ :  ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
 สํานักงานศาลฎีกาโครงการ
 สํานักงานศาลฎีกา

51%
บจก.พีพีเอส วันเวิร์ค (PPSOW)
ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ให้บริการออกแบบ 
 บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
 สํารวจปริมาณงานและราคา (QS)
 Building Information Modeling
 (BIM)

35%
บจก. สวอน แอนด์ แมคลาเรน 
(ประเทศไทย) (SWAN)
ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท
ธุรกิจ :  ให้บริการออกแบบงาน
 ด้านสถาปัตยกรรม
 และตกแต่งภายใน 

90%
บจก. พีพีเอส อินโนเวช่ัน (PPSI)
ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท
ธุรกิจ :  ให้บริการด้านมีเดียและ
 คอนเทนต์ เขียนโปรแกรมเพ่ือสร้าง
 Application
        :  ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
 อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ

60%
บจก. สะพัฒน์ โปรเจค (SPP)
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
ธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
 อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ 

90%
ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.
ทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
จดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโปร์
ธุรกิจ :  Investment Holding company
 และ ให้บริการทางด้านงานวิศวกรรม

33%
บจก. โปรฟนิ กรุ๊ป
ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท
ธุรกิจ :  ICO PORTAL พัฒนาซอฟต์แวร์
 สําหรับการลงทุน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้าง

Construction Phase
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการเงิน

Investment Platform
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการบริหารจัดการอาคาร

Facility Management

ความน่าเชื่อถือ

Trustworthiness

ความเป็นมืออาชีพ

Professtionalism

มีนวัตกรรมและปรับตัวเพ่ือความยั่งยืน 

Innovation
and Sustainability

ได้รับรางวัล CG SCORING ระดับ 5 ดาว 
ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี และอยู่ในธุรกิจมากว่า
32 ปี 

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้าน 
การทุจริต (CAC) โดยได้ต่ออายุการรับรอง 
สําเร็จในปี 2561

ได้รับรางวัลจาก SET เช่น Best Company 
Performance Awards 2018

ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน Outstanding
Sustainability Awards 2018

อยูใ่น SET THSI list (Thailand Sustainability 
Investment) เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน

ประสบความสําเร็จในการเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ของฐานทุนจากการแปลงสภาพ PPS-W1 
ปัจจุบัน PPS มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นเป็น 
215,999,890.25 บาท ทาํใหม้ฐีานทนุและเงนิสด 
เพ่ิมขึ้นสําหรับลงทุนต่อไป 

PPS ทยอยปรับหน่วยธุรกิจท่ีไม่ทํากําไรออก 
โดยการยุบควบรวมหน่วยธุรกิจต่างๆ ให้มี 
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความซับซ้อนน้อยลง 
เพ่ือการตรวจติดตามผลงานได้ง่ายขี้น

มีผู้ร่วมธุรกิจใหม่ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและ 
มีขนาดเท่าๆกัน ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริม 
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่นานาชาติ 
รวมถึงผสานผลงานของกลุ่มบริษัทให้มี 
ความแข็งแกร่งขึ้น สามารถนําไปใช้เสนองาน 
ประเภท PPP ในโครงการสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน
(Infrastructure) ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงช่วยเพ่ิม 
ศักยภาพในการรับงานในประเภทที่บริษัทฯ 
ไม่เคยทํามาก่อนและขยายงานออกไปในภูมิภาค 
ได้อย่างแท้จริง

เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม 
ก่อสร้างเพ่ิมขึ้นด้วยการลงทุนพัฒนาเอง 
และการร่วมมือกับผู้ร่วมธุรกิจใหม่ในการนํา 
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่แล้วและประสบความสําเร็จ 
ในต่างประเทศมาใช้กับตลาดภายในประเทศ

PPS ได้ขยายขอบเขตการทํางานไปในงาน 
สํารวจปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง 
(Quantity Surveyor) การใหบ้ริการดา้นเทคนคิ
(Technical Support) โดยใช้เทคโนโลยี 
Building Information Management (BIM) 
ทําให้สามารถต่อยอดฐานรายได้จากลูกค้าเดิม
และขยายไปสู่ลูกค้าใหม่และธุรกิจใหม่ 

PPS ปรับตัวกับสภาพการแข่งขันที่เปล่ียนไป 
จากการรับงานประเภทการบริการอย่างเดียว 
เปล่ียนเป็นต่อยอดการส่งมอบบริการและสินค้า
ที่จับต้องได้มากขึ้น ได้แก่ การทํางานออกแบบ 
พร้อมกับควบคุมงาน หรือการควบคุมงาน 
และการติดตัง้สําหรับงานด้านพลังงาน เพ่ือให้ 
สามารถใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
การทําแบบสําหรับก่อสร้าง (Shop Drawing) 
เป็นต้น 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562
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 โครงกำร แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ (ไอคอน สยำม C1) และ 
    โครงกำร ดิ ไอคอนสยำม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ (ไอคอน สยำม C2)

ก้ำวแห่งกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้ง
สู่กำรรับผิดชอบโครงกำรใหญ่ กว่ำ 400 โครงกำรของภำครัฐและเอกชน 

 

   งำนอำคำรส�ำนักงำน

 โครงการ ใบหยก ทาวเวอร์ 2 

 โครงการ ส�านกังานใหญ่

 ของธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ�ากดั (มหาชน)

 โครงการ ศนูย์สารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 

 จ�ากดั (มหาชน)

 โครงการ ศนูย์สารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ 

 จ�ากดั (มหาชน)

 โครงการ ส�านกังานใหญ่ 

 บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

 โครงการ ส�านกังานหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ

 โครงการ ส�านกังานหนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 โครงการ ส�านกังานอาคาร Sathorn City Tower

 โครงการ ส�านกังานอาคาร Sun Tower

  งำนที่พักอำศัย

 โครงการ Rhythm สขุมุวิท 36-38

 โครงการ Rhythm สขุมุวิท 42

 โครงการ Aspire วฒุากาศ

 โครงการ L&H สขุมุวิท

 โครงการ Metro Park Condominium

 โครงการ URBABA สาทร

 โครงการ I-CONDO เกษตร

 โครงการ The Le Raffine Condominium

 โครงการ The Park ชิดลม

 โครงกำร Muniq Sukhumvit 23

   งำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   ด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย

 โครงการ รถไฟฟา้มหานคร (MRTA) 

 รถไฟฟา้ใต้ดนิสายแรก

 โครงการ รถไฟฟา้สายสีน�า้เงิน (MRTA)

 โครงการ สนามบนิสวุรรณภมิู เฟส 1

 โครงการ โครงการทางพิเศษ

 สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

 โครงกำร สนำมบินสุวรรณภูมิ เฟส 2
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   งำนโรงพยำบำล

 โครงการ โรงพยาบาลบางโพ

 โครงการ โรงพยาบาลนครธน

 โครงการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  

   งำนอำคำรอเนกประสงค์

 โครงกำร สยำม สินทร

 โครงกำร Siam Scape (Block H)

   งำนโรงงำน

 โครงการ วางทอ่จา่ยน�า้

 ของการประปานครหลวง

 โครงการ NEO Factory

  

   งำนอื่นๆ

 โครงกำร สร้ำงอำคำรศำลฎีกำแห่งใหม่

โครงการ ศนูย์ปฏิบตักิารข้อมลูไอเน็ต 3 

(INET-IDC 3)  

โครงการ วดัไตรมิตร

โครงการ พระพทุธเมตตา 

วดัทิพย์สคุนธาราม กาญจนบรีุ

 Holiday Inn Express Samui Bophut &
 Holiday Inn Resort Samui

  ก้าวต่อไปของ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส 

จ�ากดั (มหาชน) หรือ PPS นอกจากการเรียนรู้ สร้างสรรค์ 

และพฒันาสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่หยดุยัง้แล้ว เป้าหมายต่อไป 

ของชายหนุม่วยั 31 ปี คนนี ้คือ การเปิดโลก เปิดรับอะไรใหม่ๆ   

ท่ีก�าลังจะเกิดขึน้ไปตามยุคสมัย และไม่ลืมท่ีจะแบ่งปัน 

ความรู้ ประสบการณ์ และคืนสิง่ดีๆ กลบัสูส่งัคมตอ่ไป

   งำนโรงแรม

 โครงการ โรงแรม Grand Hyatt Erawan

 โครงการ โรงแรม Grand China Hotel

 โครงการ Centara Grand 

 At Central World, Bangkok

 โครงการ The Renaissance ภเูก็ต

 โครงการ Phuket Arcadia Naithon Beach

 โครงการ West Sands ภเูก็ต 

 โครงการ Banyan Tree Resort & Spa เกาะสมยุ

 โครงกำร Holiday Inn Express
 ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 โครงกำร Bangkok Midtown Hotel
 

   งำนห้ำงสรรพสินค้ำ และ Modern trade

 โครงการ Gaysorn Complex

 โครงการ Central World

 โครงการ The Platinum Fashion Mall

 โครงการ Central Plaza West Gate

 โครงการ Central Changwattana

 โครงการ Central Marina

 โครงการ The Street Ratchada

 โครงการ Mega Bangna

 โครงการ Central Marena

 โครงการ Tesco Lotus สาขาตา่งๆ

 โครงการ Makro สาขาตา่งๆ

 โครงการ HomePro สาขาตา่งๆ

 โครงการเสริมไทยคอมเพลก็ซ์ จงัหวดัมหาสารคาม

 โครงกำร The Mall 2 รำมค�ำแหง 

 โครงกำร Emsphere
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สรุปผลการดำเนินงาน ประจำป� 2561 

ด�านสังคม

โครงการเพ่ือความยั่งยืน โครงการ16

ผลประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงาน 74%

จํานวนชั่วโมงฝึกอบรม
โดยเฉลี่ยของพนักงาน เฉลี่ย 10.68 รวม 3,676 ชั่วโมงชม/คน/ปี

การลาออกของพนักงาน 18.26%

สถิติการเจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ของพนักงานและลูกจ้าง

0 คน

ได้รับผลประเมิน
ความพึงพอใจลูกค้า 84%

การแบ่งปันสู่สังคม
(สัดส่วนการแบ่งปันสู่สังคมต่อรายได้จากการบริการ) หรือ ล้านบาท1.59  0.43%

ด�านสิ่งแวดล�อม
ค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม
(สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อมต่อรายได้จากการบริการ) 

นวัตกรรมช่วย
ประหยัดกระดาษ (รีม)

การปล่อยก๊าชเรือนกระจก
(โดยคํานวณด้วยวิธีท่ีเป็นที่ยอมรับ)

0.12%

0.67 kgCO2e

34 รีม
ปริมาณการใช้กระดาษ
ภายในองค์กร 812 รีม

การใช้น้ํา
ภายในองค์กร 480 หน่วย

การใช้ไฟฟา้/
พลังงานภายในองค์กร 53,880 หน่วย

ด�านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มีการทบทวนนโยบายของบริษัท
เพ่ือให้เหมาะสมและทันสมัย
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ต่ออายุการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC)

ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015

ข้อมูลภาษีที่บริษัทจ่าย ล้านบาท11.92

ข้อร้องเรียนตาม
Whistle blower Policy0เท่ากับ

การลงทุนวิจัยและพัฒนา
(สัดส่วนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาต่อรายได้จากการบริการ)

หรือ ล้านบาท2.78  0.76%

รายได้รวม ล้านบาท387.09 กําไรสุทธิ ล้านบาท7.42 B

B
B

B B

B

ISO 9001 : 2015

B
B

What We Achieved in 2018
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รางวัลแห�งความภาคภูมิใจในป� 2561

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืนดีเด่น
และ รางวัล Thailand Sustainability
Investment 2018 (ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4)
ในงาน SET Sustainability Awards 2018
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล SET Awards 2018
ด้านผลการดําเนินงานยอดเยีย่ม (ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ต่อเนือ่งดีเด่น ประจําปี 2561 (ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2)
จากสภาวิศวกร 
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้ำนธรรมำภิบำล (CG)
1.  คณะกรรมการมีหน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ รวมถึง 

 พิจารณา ให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้มีความเหมาะสมกบัรูป 

 แบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา 

 อนมุตัิ

2. ต้องคอยตรวจสอบพร้อมให้ค�าแนะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท  

 เพ่ือให้เกิดการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัการท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด รวมทัง้หลกัปฏิบตั ิ

 ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล

3.  พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อก�าหนดเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบาย 

 ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ของบริษัทฯ ให้เกิดความเหมาะสมและทนัสมยั ตลอดจนก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน 

 ให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ

4.  ประชาสมัพนัธ์นโยบาย แนวทางปฏิบตัท่ีิดี และสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

5.  รับเร่ืองร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั จรรยาบรรณ และ 

 ข้อก�าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมของบริษัทฯ หรือการกระท�าอนัทจุริตท่ีคนในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้อง และตรวจสอบ 

 ข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง และด�าเนินการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท 

 ร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว

 6.  รายงานผลการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

 7.  ปฏิบตังิานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (SR)
1. ให้ความเหน็ชอบ แนวทางนโยบาย และกลยทุธ์ตา่งๆ เพ่ือการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

2. สง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัทฯ รวมถงึพิจารณาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท

3.  วางแผนงานและงบประมาณประจ�าปี เพ่ือการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (SR) เพ่ือน�าเสนอ 

 ตอ่คณะกรรมการบริษัท

4.  พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าของงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลส�าเร็จ 

 รวมทัง้คณุภาพของโครงการ

5. ประชาสมัพนัธ์นโยบาย แนวทางปฏิบตัิท่ีดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม  

 (SR) ของบริษัทฯ

6. รายงานผลการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะอยา่งตอ่เน่ือง

7. รับผิดชอบงานด้านอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ PPS 
PPS Sustainability Approach

PPS มีอดุมการณ์ท่ีมุ่งมัน่และมีวิสยัทศัน์ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยัง่ยืน ไม่ใช่เพียงแค่เข้มแข็ง 

และเตบิโตทางด้านการด�าเนินธรุกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ แตย่งัต้องมีความเข้มแขง็ในด้านอ่ืนๆ จากการพฒันาตนเอง 

ให้มีศกัยภาพอีกด้วย เพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีสมดลุและยัง่ยืนในอนาคต และด้วยเหตนีุเ้องเราจงึมีแนวทางปฏิบตั ิ

ซึง่ครอบคลมุประเดน็ด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนทัง้ 10 ด้าน อนัประกอบด้วย

1. การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

3. การตอ่ต้านการทจุริต

4. การเคารพสทิธิมนษุยชน

5. การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม

6. ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและผู้บริโภค

7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม

8. การจดัการสิง่แวดล้อม

9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม

10. การจดัท�ารายงานแหง่ความยัง่ยืน

ควำมยั่งยืนผ่ำนหลักธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Governance and Social Responsibility)

PPS ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง ค�านึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย เพ่ือให้ได้ 

รับความเป็นธรรมและท�าให้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใสมากท่ีสุด ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท 

โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) จึงพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ด้วยการพิจารณาปัจจยัการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกท่ีสง่ผล 

ตอ่ความยัง่ยืนของบริษัทฯ ในทกุมิติทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม  และก�าหนดเป็นนโยบาย ตลอดจนหาแนวทาง 

ในการพฒันาตามหน้าท่ีความรับผิดชอบทัง้สองด้าน
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้อํานวยการโครงการ /
ผู้จัดการโครงการ

พนักงานพนักงาน พนักงาน

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนา
ระบบการทํางาน ฝ่ายบุคคล

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
Anti-corruption Policy

การทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท�าท่ีไม่สามารถยอมรับได้ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยสังคมท่ีเล็กท่ีสุด 

อย่างครอบครัว หรือระดับองค์กร ไปจนถึงระดับชาติ PPS ใส่ใจและมุ่งเน้นให้ความส�าคัญด้วยการสร้างนโยบาย 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ฉบบัปรับปรุง ครัง้ท่ี 1/2561 เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร  

ไมว่า่จะเป็นระดบัผู้บริหาร กรรมการบริษัทหรือแม้แตพ่นกังาน ได้น�าไปปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด และเป็นการรักษาวฒันธรรมองค์กร

อนัดีงามท่ีพวกเรายดึมัน่ 

โดยการถ่ายทอดนโยบายผา่นคติในการท�างาน คือ “ปฏบิัตงิานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภบิาล ต่อต้านคอร์รัปช่ัน”  

ซึง่ทกุองค์ประกอบเหลา่นีก็้จะน�าพาให้ PPS สามารถด�าเนินธรุกิจและพฒันาสูอ่งค์กรไปสูค่วามยัง่ยืนได้

ปรำศจำกคอร์รัปชั่นส่งผ่ำนจำกรุ่นสู่รุ่น

ความน่าเช่ือถือ และความยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ถือเป็นหัวใจหลักท่ี PPS มุ่งมั่นให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ีดี 

และปลูกฝังให้อยู่ในจิตใจของพนักงานทุกคน เพ่ือท�าให้ PPS เป็นองค์กรท่ีปราศจากการคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริง เราจึง 

ท�าการส่ือสารให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถงึนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันอย่างถูกต้อง ตัง้แตแ่รกเร่ิมของการท�างาน

ผ่านการอบรมในหลกัสตูรจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการปฏิบตัิงานวิชาชีพ เพ่ือให้พนกังานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 

ของตน และเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรรวมถงึจิตส�านกึของการเป็นวิศวกรท่ีดีในรูปแบบ PPS ให้กบัพนกังานรุ่นตอ่ๆ ไป 

นอกจากนีย้งัมีขัน้ตอนตรวจสอบการทุจริตผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ เพ่ือให้พนกังานหรือบคุคลท่ีพบเห็น 

การทจุริตสามารถสง่เบาะแสหรือแจ้งข้อมลูผา่นชอ่งทางท่ีปลอดภยั

เพ่ือเป็นการประกาศเจตนารมณ์การตอ่ต้าน

การทุจริต ในปี 2557 PPS ได้เข้าร่วมใน  

“แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์

และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ และได้รับการรับรอง 

Certified Company จากคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ตัง้แตปี่ 2559 และ 

ได้ท�าการตอ่อายกุารรับรองเป็นสมาชิกส�าเร็จ

ในปี 2561

ขั้นตอนแสดงกระบวนการรับข้อร้องเรียน
และพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กรณีกล่าวหาเกี่ยวกับ
พนักงานในองค์กร

แจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส และผู้กล่าวหา

กรณีกล่าวหาเกี่ยวกับ
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ

บทลงโทษ
• ทางวินัย
• ชดใช้ค่าเสียหาย
• บอกเลิกสัญญา
• ดําเนินการตามกฎหมาย

แจ้งไปที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมที่

E-mail: cgcommittee@pps.co.th
แจ้งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail: Whistleblow@pps.co.th

เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวน

ผิด ไม่ผิด

ยุติเรื่อง

ถ่ำยทอดนโยบำยควำมยั่งยืนผ่ำนโครงสร้ำงบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทฯ
เพราะความยั่งยืนเป็นเร่ืองของทุกคน PPS จึงถ่ายทอดนโยบายเพ่ือความยั่งยืนไปยังพนักงานทุกๆ ระดับ  

สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง และเป็นแรงกระตุ้นให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการท�าความยัง่ยืนขององค์กร 
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Stakeholder Method Expectations Response to 
expectations Result

ลูกค้ำ

• ภาครัฐ
• ภาคเอกชน

คู่ค้ำ

• Partner
• Supplier

การจดัประชมุร่วมกนั

การเย่ียมเยียน
และพบปะลกูค้า

การส�ารวจ
ความพงึพอใจลกูค้า

การรับฟังความคดิเหน็
และข้อร้องเรียนผา่น
ชอ่งทางการสื่อสาร
ตา่งๆ ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม เชน่ 
จดหมาย เวบ็ไซต์ 
http://www.pps.co.th 
Whistleblower 
System เป็นต้น

การจดัประชมุ
เพ่ือหารือร่วมกนั

การเย่ียมเยียนและ
พบปะสงัสรรค์เพ่ือ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็
และข้อเสนอแนะตา่งๆ

การรับฟังความคดิเหน็
และข้อร้องเรียนผา่น
ชอ่งทางการสื่อสาร
ตา่งๆ ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม เชน่ 
จดหมาย เวบ็ไซต์ 
http://www.pps.co.th 
Whistleblower 
System เป็นต้น

คณุภาพงานท่ีดี

ราคาท่ีเหมาะสม

สง่มอบงานตรงเวลา

ความปลอดภยั
ของสิง่ก่อสร้าง

ความโปร่งใส
ตลอดกระบวนการ
ท�างาน

การปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

การสร้างมลูคา่เพ่ิมและ
ร่วมมือกนัในระยะยาว

การด�าเนินการ
ท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส

ด�าเนินงาน
อยา่งมืออาชีพ
ตามมาตรฐานสากล

การบริการท่ีมุง่เน้น
ให้เกิดความพงึพอใจ
สงูสดุกบัลกูค้า

พฒันากระบวนการ
ท�างานให้มี
ประสทิธิภาพสงูสดุ

ปฏิบตัติามเง่ือนไข
และข้อสญัญาตา่งๆ 
อยา่งเคร่งครัด
และเป็นธรรม

ด�าเนินงานภายใต้
นโยบายตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่

สร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัคูค้่าผา่น
การด�าเนินงาน
ท่ีมีประสทิธิภาพ
ได้มาตรฐาน

พฒันาและขยายฐาน
ธรุกิจให้เตบิโตอยา่ง
ตอ่เน่ืองและมีศกัยภาพ
ล�า้หน้าธรุกิจใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั

ปฏิบตัติามเง่ือนไข
และข้อสญัญาตา่งๆ 
อยา่งเคร่งครัดและ
เป็นธรรม

ผลส�ารวจความพงึพอใจ
ของลกูค้าอยูใ่นระดบั
ร้อยละ 84

ลกูค้าให้ความไว้วางใจ
และเช่ือมัน่ใน
การด�าเนินงาน
ของบริษัท

ลกูค้ารายใหมเ่พ่ิมขึน้
จากการบอกตอ่
ของลกูค้าเดมิ

ได้รับข้อร้องเรียน
จากลกูค้าน้อยมาก 
และสามารถจดัการ
ได้จนเป็นท่ีพอใจ
ทัง้สองฝ่าย

คูค้่าให้ความไว้วางใจ
และเช่ือมัน่ตอ่
การด�าเนินงาน
ของบริษัทย่ิงขึน้

ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียน
ใดๆ จากคูค้่า

ไมมี่การจา่ย เรียก รับ 
หรือยอมรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อ่ืนใด
ในทางการค้าท่ีไมส่จุริต

การเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Stakeholder Engagement

Stakeholder Method Expectations Response to 
expectations Result

พนักงำน

• พนักงานประจ�า
• Outsource

การแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็และ
ข้อเสนอแนะระหวา่ง
ผู้บริหารและพนกังาน

การส�ารวจ
ความพงึพอใจพนกังาน

การรับฟังความคดิเหน็
และข้อร้องเรียนผา่น
ชอ่งทางการสื่อสาร
ตา่งๆ ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม เชน่ 
จดหมาย เวบ็ไซต์ 
http://www.pps.co.th 
Whistleblower 
System เป็นต้น

คา่ตอบแทน
และสวสัดกิาร

ความก้าวหน้า
และความมัน่คง
ในอาชีพการงาน

การเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง

ความปลอดภยั
ในการท�างาน

การปฏิบตัอิยา่ง
เทา่เทียมและเป็นธรรม

การมีสว่นร่วมในการ
แสดงความคดิเหน็

ทบทวนและบริหาร
จดัการผลตอบแทน
และสวสัดกิาร
ให้เป็นท่ีพงึพอใจ
ของพนกังานและ
สามารถแขง่ขนัได้
ในระดบัอตุสาหกรรม
เดียวกนั

จดัท�าโครงสร้าง
เงินเดือนและเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของพนกังาน

จดัท�าแผนพฒันา
บคุลากรเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพและรักษา
บคุลากรท่ีดีไว้กบั
องค์กร

วางระบบความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั
ในการปฏิบตังิาน

ปฏิบตัติอ่พนกังาน
ทกุคนอยา่งเทา่เทียม
และเป็นธรรม

จดักิจกรรมเพ่ือ
สร้างความผกูพนั
และก�าลงัใจให้แก่
พนกังาน

ผลส�ารวจความพงึพอใจ
ของพนกังานและ
ความผกูพนัองค์กร
อยูใ่นระดบั
ร้อยละ 74.39
(ส�ารวจ 1 ครัง้/ปี)

อตัราการลาออก
ของพนกังานอยูใ่น
ระดบัร้อยละ 18.26 

พนกังานมีจ�านวน
ชัว่โมงฝึกอบรม
โดยเฉลี่ยของพนกังาน
เฉลี่ย 10.68 ชม/คน/ปี 
รวม 3,676 ชัว่โมง  

ปรับปรุง ISO ให้เป็น
เวอร์ชัน่ 9001:2015 
ประกาศใช้ภายใน
องค์กรแล้ว 

จากการด�าเนินงาน
ตามนโยบาย
ความปลอดภยั
พบวา่ไมมี่อบุตัเิหตุ
ร้ายแรงถึงขัน้หยดุงาน
หรือเจ็บป่วยเน่ืองจาก
การท�างานแตอ่ยา่งใด
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Stakeholder Method Expectations Response to 
expectations Result

สังคม

การส�ารวจความคดิเหน็
เพ่ือรับข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะตา่งๆ

การสื่อสารท่ีถกูต้อง
และรวดเร็วผา่น
ชอ่งทางตา่งๆ

การจดักิจกรรมตา่งๆ 
เพ่ือสนบัสนนุและ
สง่เสริมการมีสว่นร่วม
ระหวา่งองค์กร
กบัสงัคม

การรับฟังความคดิ 
และข้อเสนอแนะ
ตา่งๆ ผา่นชอ่งทาง
การสื่อสารขององค์กร 
เชน่ จดหมาย เวบ็ไซต์ 
http://www.pps.co.th 
Whistleblower 
System เป็นต้น

การมีสว่นร่วมใน
การพฒันาชมุชน
ให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน

การได้รับการชว่ยเหลอื 
สนบัสนนุ และสง่เสริม
ด้านตา่งๆ

การบริหารจดัการ
ด้านพลงังาน
และสิง่แวดล้อม

การได้รับข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์และสามารถ
น�าไปประยกุต์ใช้กบั
สถานการณ์ตา่งๆ ได้

การได้รับการ สนบัสนนุ 
และชว่ยเหลือ
ด้านตา่งๆ

ด�าเนินงาน
อยา่งมืออาชีพ
ตามมาตรฐานสากล

บริหารจดัการ
ด้านสิง่แวดล้อม
และความปลอดภยั
อยา่งเป็นระบบ

จดักิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
ให้กบัคนในชมุชน

ด�าเนินโครงการ
ความยัง่ยืนตา่งๆ 
ท่ีครอบคลมุด้านเศรษฐกิจ
สงัคม และสิง่แวดล้อม 
เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ใน
การพฒันาชมุชน
ให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน

ชว่ยเหลือ สนบัสนนุ 
และสง่เสริมชมุชน
ตา่งๆ ผา่นโครงการ 
กิจกรรม และมลูนิธิ
 
ด�าเนินงาน
อยา่งมืออาชีพ
ตามมาตรฐานสากล

บริหารจดัการ
ด้านพลงังาน
และสิง่แวดล้อม
อยา่งเป็นระบบและ
เกิดประโยชน์สงูสดุ

จดักิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ความรู้คืนสูส่งัคม 
อาทิ ชา่งมนัส์สญัจร 
ชา่งมนัส์ Blog 
Animation เกร็ดความรู้
กบัลงุพี เป็นต้น

ผลส�าเร็จของโครงการ
ความยัง่ยืนขององค์กร
ท่ีได้รับความร่วมมือ
จากทกุภาคสว่น

บคุคลท่ีด้อยโอกาส
หรือขาดแคลนได้รับ
โอกาสทางการศกึษา
และพฒันาตนเอง

ไม่พบข้อร้องเรียนหรือ
ผลกระทบร้ายแรงใดๆ 
ท่ีส่งผลให้การด�าเนิน
ธรุกิจหยดุชะงกั
 

สงัคมเกิดการยอมรับ
และให้การสนบัสนนุ
อยา่งตอ่เน่ือง

จากการบริหารจดัการ
ด้านพลงังาน
และสิง่แวดล้อม
อยา่งเป็นระบบ 
สง่ผลให้ภาพลกัษณ์
ขององค์กรเป็นไป
ในทางท่ีดีมากย่ิงขึน้

คนในสงัคมมีความรู้
ความเข้าใจในงาน
วิศวกรรมและงานชา่ง
ตา่งๆ มากขึน้

Stakeholder Method Expectations Response to 
expectations Result

ผู้ออกแบบ/
ผู้รับเหมำ

ชุมชน

การจดัประชมุ
เพ่ือหารือร่วมกนั

การรับฟังความคดิเหน็
และข้อร้องเรียนผา่น
ชอ่งทางการสื่อสาร
ตา่งๆ ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม เชน่ 
จดหมาย เวบ็ไซต์ 
http://www.pps.co.th 
Whistleblower 
System เป็นต้น

การลงพืน้ท่ีเพ่ือ
ส�ารวจผลกระทบ
และความต้องการของ
ชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง

การจดักิจกรรมตา่งๆ 
เพ่ือสนบัสนนุและ
สง่เสริมการมีสว่นร่วม
ระหวา่งองค์กรกบัชมุชน

การให้ค�าแนะน�าอยา่ง
ผู้ เช่ียวชาญ

การประสานงานท่ีดี
และมีประสทิธิภาพ

การด�าเนินการ
ท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส

ความปลอดภยั
ในการท�างาน

การบริหารจดัการ
ด้านความปลอดภยั
และผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อม

การบริหารจดัการ
ข้อร้องเรียน
อยา่งรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพ

ปฏิบตัติอ่คูค้่า
อยา่งเสมอภาค โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดย
ไมเ่รียก รับ หรือยอมรับ
ทรัพย์สนิหรือประโยชน์
อ่ืนใด

ด�าเนินงานภายใต้
นโยบายตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่

ด�าเนินงาน
อยา่งมืออาชีพ
ตามมาตรฐานสากล

ปฏิบตัติามเง่ือนไข
และข้อสญัญาตา่งๆ 
อยา่งเคร่งครัดและ
เป็นธรรม

ปฏิบตัติอ่ผู้ออกแบบ/
ผู้รับเหมา อยา่งเสมอภาค
 โปร่งใส และเป็นธรรม

ด�าเนินงานภายใต้
นโยบายตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่

วางระบบ
ความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั
ในการปฏิบตังิาน

ส�ารวจความต้องการ
หรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้
กบัชมุชน

สร้างสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งคนในชมุชนุ
และหนว่ยงาน

จากการประชมุ
และตดิตามงาน
อยา่งตอ่เน่ือง ท�าให้
การด�าเนินงาน
เป็นตามแผนท่ีก�าหนด

ผู้ออกแบบ/ผู้ รับเหมา 
เช่ือมัน่และให้
ความไว้วางใจใน
ความเช่ียวชาญ
ของวิศวกรท่ีปรึกษา

ไมพ่บข้อร้องเรียนใดๆ

ไม่พบอบุตัิเหตรุ้ายแรง
ถงึขัน้หยดุงานหรือ
เจ็บป่วยเน่ืองจาก
การท�างานแตอ่ยา่งใด

ได้รับการยอมรับจาก
คนในชมุชนในการ
ด�าเนินธรุกิจขององค์กร

คนในชมุชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
วิศวกรรมและงานชา่ง
มากขึน้
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Stakeholder Method Expectations Response to 
expectations Result

สื่อมวลชน

การเปิดแถลงขา่ว

การให้สมัภาษณ์
ของผู้บริหาร/
นกัลงทนุสมัพนัธ์

Opportunity Day

ชอ่งทางการสื่อสาร
ตา่งๆ ขององค์กร เชน่ 
จดหมาย เวบ็ไซต์ 
http://www.pps.co.th 
Whistleblower 
System เป็นต้น

การได้รับข้อมลูท่ี
รวดเร็ว ถกูต้อง ครบถ้วน 
และตรวจสอบได้

การมีสว่นร่วม
ในการเปิดเผยข้อมลู
ทางธรุกิจ

เปิดเผยข้อมลู
อยา่งรวดเร็ว 
ถกูต้อง ครบถ้วน และ
สามารถตรวจสอบได้

สร้างชอ่งทาง
การน�าเสนอข้อมลู
ขา่วสารของบริษัทฯ 
ท่ีเข้าถงึงา่ยและ
มีความนา่เช่ือถือ

เปิดรับฟังความคิดเห็น
ผา่นชอ่งทาง
การสื่อสารตา่งๆ 

Sustainability 
Investment 2018 
(ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 4) 
ในงาน 
SET Sustainability 
Awards 2018 
จากตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย

สื่อมวลชน
ให้การยอมรับ
และน�าเสนอข้อมลู
ขา่วสารและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดี
ขององค์กรเผยแพร่
ออกสูส่งัคม

Stakeholder Method Expectations Response to 
expectations Result

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

การประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น

การให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง
และรวดเร็วแก่
นกัลงทนุ/ผู้ ถือหุ้น

การตดิตอ่สื่อสาร
กบันกัลงทนุสมัพนัธ์

การเย่ียมชมบริษัท 
(Company Visit)

การรับฟังความคดิ 
และข้อเสนอแนะ 
ผา่นชอ่งทาง
การสื่อสารตา่งๆ 
ขององค์กร เชน่ 
จดหมาย เวบ็ไซต์ 
http://www.pps.co.th 
Whistleblower 
System เป็นต้น

ผลตอบแทน
จากการลงทนุ

ผลประกอบการท่ีดีและ
เตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง 

ความมัน่คงทางธรุกิจ

ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

การเปิดเผยข้อมลู
ท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง 
และครบถ้วน ทนัตอ่
การตดัสนิใจ

สนับสนุนและส่งเสริม
สงัคมผา่นกิจกรรมและ
โครงการตา่งๆ

สร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัผู้ ถือหุ้น/นกัลงทนุ

จัดท�าแผนธุรกิจเ พ่ือ
ความยัง่ยืน

พฒันาและขยาย
ฐานธรุกิจให้เตบิโต
อยา่งตอ่เน่ืองและ
มีศกัยภาพล�า้หน้า
ธรุกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกนั

จดัสรรชอ่งทาง
การตดิตอ่สื่อสาร
ท่ีหลากหลาย

เปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง 
ครบถ้วน ทนัตอ่
การตดัสนิใจ

PPS Training Center 
ได้รับการรับรองจาก
สภาวิศวกร มีหลกัสตูร
อบรมพนกังานท่ี
หลากหลาย และ
สามารถผลติ
หนว่ยการเรียนรู้
ตอ่เน่ือง (PDU) 
ได้ถงึ 1,766 หน่วย

PPS ได้รับรางวลัองค์กร
แมข่า่ยการพฒันา
วิชาชีพวิศวกรรม 
ตอ่เน่ืองดีเดน่ ประจ�าปี 
2561 (ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2) 
จากสภาวิศวกร

ผู้ ถือหุ้น/นกัลงทนุ 
ให้ความเช่ือมัน่
และมีความสมัพนัธ์
อนัดีตอ่องค์กร

ผลประกอบการ
ขององค์กรเติบโต
อยา่งตอ่เน่ือง

มีการจา่ยปันผลให้แก่
ผู้ ถือหุ้นตอ่เน่ืองทกุปี

ได้รับรางวลัตา่งๆ 
มากมาย อาทิ Top 
Corporate Governance 
Report Awards, 
รางวลั SET Awards
2018 ด้านผล
การด�าเนินงานยอดเย่ียม
(ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2) 
จากตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย, 
รางวลับริษัทจดทะเบียน
ด้านความยัง่ยืนดีเดน่ 
และ รางวลั Thailand 
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เป้ำหมำยตำม SDGs แผนกำรด�ำเนินงำน ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประโยชน์ต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม

เป้ำหมำยที่ 8 
ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน 
การจ้างงานที่มีคุณค่า

 มีการจ้างงานท่ี

 ถกูกฎหมาย

 ปฏิบตัติอ่ลกูจ้างทกุคน

 อยา่งเทา่เทียม 

 ไมมี่แบง่แยกทางสงัคม

(หน้าท่ี 51-52, 76-82)

 สร้างความรักและผกูพนั

 ระหวา่งพนกังาน

 กบัองค์กร

 ร่วมสนบัสนนุนโยบาย

 ของประเทศ

 สร้างความเทา่เทียม

 ทางอาชีพ ไมแ่บง่แยก

 ทางสงัคม

 สง่เสริมการจ้างงานท่ี

 ถกูกฎหมาย

เป้ำหมำยที่ 9 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
และทั่วถึง และสนับสนุน
นวัตกรรม

 พฒันานวตักรรมท่ีมี

 สว่นชว่ยในอตุสาหกรรม

 สนบัสนนุการพฒันา

 เทคโนโลยี การวิจยั และ

 นวตักรรมของประเทศ

 สง่เสริมให้พนกังาน

 คดิค้นนวตักรรม

 เพ่ืออ�านวยความสะดวก

ในการท�างาน

(หน้าท่ี 49, 58-65, 

72-73, 79-80, 88-89)

 สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

 สร้างการคิด และพฒันา

สิง่ใหม่ๆ  ให้เป็นวฒันธรรม

ของพนกังานองค์กร

 สร้างนวตักรรม

 เพ่ือพฒันาประเทศ

 สง่เสริมให้เกิดงานวิจยั

 และการพฒันาด้าน

 เทคโนโลยีของประเทศ

เป้ำหมำยที่ 11 
ท�าให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
มีความปลอดภัย ทั่วถึง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 จดัท�ามาตรการ

 ความปลอดภยัและ

 แผนการด�าเนินงาน

 เพ่ือการบริหารความเสีย่ง

จากภยัพิบตัติา่งๆ

 ให้ความรู้เพ่ือการปอ้งกนั

และการรับมือกบัภยัพิบตัิ

 (หน้าท่ี 43, 44, 48,

 58-60)

 ลดผลกระทบและ

 ความเสี่ยงจากภยัพิบตัิ

 ตา่งๆ

 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

 และความเช่ือมัน่ให้แก่

 พนกังานและชมุชน

 สร้างนวตักรรม

 เพ่ือพฒันาประเทศ

 สง่เสริมให้เกิดงานวิจยั

 และการพฒันาด้าน

 เทคโนโลยีของประเทศ

เป้ำหมำยตำม SDGs แผนกำรด�ำเนินงำน ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประโยชน์ต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม

เป้ำหมำยที่ 4 
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียม
และทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

 จดักิจกรรมเพ่ือพฒันา

 ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

ให้กับชุมชนหรือองค์กร

และสถาบนัทางการศกึษา

 ร่วมสนับสนุน/ช่วยเหลือ

ทางด้านการศกึษาแก่

 เยาวชน

(หน้าท่ี 51-52, 86-90)

 เกิดการแลกเปลี่ยน

 ความรู้ระหวา่งสถาบนั

 การศกึษาและบริษัทฯ

 เพ่ิมบคุลากรท่ีมีคณุภาพ

ตรงตอ่ความต้องการ

 ของตลาดแรงงาน

 สร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดี

 ระหวา่งคนในสงัคม

 มีส่วนร่วมในการพัฒนา

สงัคมตามวิสยัทศัน์

 และพนัธกิจของบริษัทฯ

 ลดอตัราการวา่งงาน

 สงัคมมีแรงงานคณุภาพ

 ตรงกบัความต้องการ

 ของตลาด

 เพ่ิมโอกาสทางการศกึษา

แก่เยาวชน

 เพ่ิมโอกาสการได้งาน

 มากขึน้

เป้ำหมำยที่ 7 
รับรองการมีพลังงาน
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

  มีสว่นร่วม/ให้

 การชว่ยเหลือ เพ่ือพฒันา

ประสทิธิภาพการใช้

 พลงังาน

(หน้าท่ี 50, 70-73)

 ลดการใช้พลงังาน

 ร่วมสนบัสนนุนโยบาย

 ของประเทศ

 ลดการเกิดมลพิษ

 ทางอากาศ

 ลดผลกระทบจาก

 การเปลี่ยนแปลงของโลก

 ลดผลกระทบด้านสขุภาพ

สู่เส้นชัยร่วมกัน ตำมเส้นทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs)

โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจยัหลายอย่างจึงควรจะต้องมีการพฒันาหมนุไปตามยคุตามสมยั องค์การ

สหประชาชาติได้ตัง้เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ตามวาระสิน้สดุลง 

ในปี พ.ศ. 2558 และได้มีการก�าหนดวาระการพฒันาภายหลงัปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทศัน์ 

“การพฒันาท่ียัง่ยืน” ซึ่ง Keyword ของการพฒันาภายหลงัปี พ.ศ. 2558 ท่ีด�าเนินมาถึงปัจจบุนัก็คือ การจดัท�าเป้าหมาย 

การพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) วาระการพฒันาภายหลงัปี พ.ศ. 2558 อนัเป็นเปา้หมายการ

พฒันาท่ียัง่ยืน 17 ข้อ

 PPS ได้พิจารณาและตระหนกัถึงเหตนีุ ้ จงึได้คดัเลือกเปา้หมายตามการพฒันาท่ียัง่ยืนดงักลา่วเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ 

ท่ีใช้ด�าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ และความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย พบวา่ มี 9 เปา้หมายท่ีสอดคล้องกบั PPS  

โดยได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานไว้ ดงันี ้
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เป้ำหมำยตำม SDGs แผนกำรด�ำเนินงำน ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประโยชน์ต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม

เป้ำหมำยที่ 17 
สร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

 สง่เสริมการพฒันา

 การถ่ายทอด และ

 การเผยแพร่เทคโนโลยี

 ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม

 ให้กบัประเทศ

 สนบัสนนุ/สง่เสริม/ให้

 ความร่วมมือระหวา่ง

 ภาครัฐ ภาคเอกชน 

 และสงัคม เพ่ือการพฒันา

 ประเทศให้ยัง่ยืน

(หน้าท่ี 60-63, 72-73, 

87-89)

 สร้างรายได้จากการ

 พฒันานวตักรรมท่ีมี

 สว่นชว่ยรักษาสิง่แวดล้อม

และอตุสาหกรรม

 ของประเทศ

 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

 ระหวา่งบริษัทฯ

 ในอตุสาหกรรม และ

 หนว่ยงานตา่งๆ

 บรรลเุปา้หมาย

 การพฒันาอยา่งยัง่ยืน

 ของประเทศ

เป้ำหมำยตำม SDGs แผนกำรด�ำเนินงำน ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประโยชน์ต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม

เป้ำหมำยที่ 13 
ด�าเนินมาตรการเร่งด่วน
เพ่ือรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมิูอากาศและผลกระทบ

 สร้างนโยบาย มาตรการ

 และด�าเนินกิจกรรม

 เพ่ือลดปริมาณ

 ก๊าซเรือนกระจก

(หน้าท่ี 50, 70-73,)

 ลดผลกระทบจากภยั

 พิบตัทิางธรรมชาติ

 ท่ีอาจกระทบตอ่การ

 ด�าเนินงานของบริษัทฯ

 สร้างความร่วมมือเพ่ือ

 แก้ปัญหาร่วมกนั

 ของคนในองค์กร

 ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้

 ตอ่สิง่แวดล้อม และ

 ทรัพยากรโลก

เป้ำหมำยที่ 15 
ปกป้อง ฟื้ นฟู 
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบก
อย่างยั่งยืน

 สง่เสริมและร่วมพฒันา

 เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว

 ให้แก่ประเทศ

 สง่เสริมการสร้างรายได้

 แก่ชมุชนจากการ

 ดแูลรักษาพืน้ท่ีป่าไม้

(หน้าท่ี 95-97)

 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

 ระหวา่งบริษัท คนในชมุชน

  และหนว่ยงานภาครัฐ

 เพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวและ

 ฟืน้ฟปู่าท่ีเสื่อมโทรม

 ของประเทศ

 ลดการตดัไม้ท�าลายป่า

 สร้างรายได้ และ

 แหลง่อาหารให้แก่

 คนในชมุชน

เป้ำหมำยที่ 16 
ส่งเสริมสังคมสงบสุข 
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ประกาศเจตนารมณ์

 ในการตอ่ต้านการทจุริต

 คอร์รัปชัน่ และได้รับ

 การรับรอง CAC

 ให้ความรู้และสนบัสนนุ

 บริษัทยอ่ย รวมถงึคูค้่า

 ในการตอ่ต้านการทจุริต

 และเข้าร่วม CAC

 (หน้าท่ี 29, 48, 56)

 สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

 และความเช่ือมัน่

 ตอ่บริษัทฯ กบัคนในสงัคม

 สร้างความโปร่งใส

 และความยัง่ยืน

 ในการด�าเนินธรุกิจ

 ลดปัญหาการทจุริต

 คอร์รัปชัน่ในประเทศ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง  
Risk Management

ภารกิจหลกัประการหนึง่ท่ีทกุหนว่ยงานจ�าเป็นต้องมี นัน่คือการบริหารความเสีย่ง ซึง่มีความส�าคญัและจ�าเป็นอยา่งย่ิง 

ในการป้องกนัและควบคมุความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จ 

ของธุรกิจโดยรวม การบริหารจดัการความเสี่ยงยงัเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริม ผลกัดนัให้การด�าเนินงานธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน 

และมีประสทิธิภาพ 

 PPS ยึดหลกัการของการบริหารความเสี่ยงขัน้พืน้ฐานท่ีมาจากแนวคิดท่ีว่า องค์กรจะด�ารงอยู่ได้นัน้ ก็ต่อเม่ือ 

มีการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม หรือคุณค่าเพ่ิมให้กับผู้ มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมถึงการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 

ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่การเพ่ิมหรือลดมลูคา่นัน้ๆ ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสีย ดงันัน้ การบริหารจดัความเสี่ยงจงึเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้

บริษัทจดัการกบัความไมแ่นน่อนท่ีเกิดขึน้ได้ 

 PPS โดยคณะกรรมการบริษัท จงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือรับผิดชอบในการตดิตาม ก�ากบัดแูล  

ก�าหนดทิศทางนโยบาย ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และก�าหนดให้ 

การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นภารกิจท่ีส�าคัญของทุกฝ่าย ตลอดจนต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง

ปลูกฝังควำมรู้สึกรักและสร้ำงวัฒนธรรม
กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร

PPS ได้ท�าการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับ

เห็นความส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

และยังได้จัดให้มีการอบรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ

การบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและช่วยให้พนักงานประเมิน 

ความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถหามาตรฐานในการป้องกนั

และบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี ้

ยังให้การสนับสนุนพนักงานท่ีสนใจเข้าร่วมอบรม

กับสถาบันภายนอกอีกด้วย อาทิ หลักสูตร How to 

Develop a Risk Management Plan จดัโดยสมาคม 

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Sustainability Issues

ในฐานะท่ี PPS เป็นผู้น�ากลุม่ธุรกิจท่ีปรึกษาวิศวกรของประเทศท่ีได้รับความไว้วางใจเสมอมา เราย่ิงต้องด�ารงภาวะ

ความเป็นผู้น�าให้เป็นท่ียอมรับได้ในทกุมิต ินอกจากจะให้ความส�าคญักบัการผลติวิศวกร ผู้ มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือผลงาน 

ท่ีมีคุณภาพแล้ว ยังต้องแสดงให้สังคมเห็นว่า การจะเป็นผู้ น�าท่ีดี ต้องไม่ค�านึงเพียงแค่ผลตอบแทนหรือรายได้เพียง 

อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ต้องเป็นผู้น�าท่ีใส่ใจรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในสงัคมรอบข้าง เพ่ือการแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมใน 

การพฒันาและน�าพาธรุกิจให้เตบิโตไปด้วยกนักบับริษัทฯ 

เราจงึให้ความส�าคญักบัการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยรวบรวมความคดิเหน็ 

และความคาดหวงัตา่งๆ จากปัจจยัภายใน คือ เปา้หมายและแผนงานในการด�าเนินธรุกิจ และปัจจยัภายนอก คือ ความคาดหวงั 

ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามท่ีได้มาจากผลส�ารวจความคิดเห็น และทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกมาวิเคราะห์ 

และพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคมแล้วจดัล�าดบัความส�าคญัท่ีมีผลกระทบ 

ต่อกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทฯ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริหารและจดัการประเด็น 

ด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามกรอบการรายงานสากล GRI หรือ GRI Sustainability Reporting Standards

 ผลตอบแทนทางธรุกิจ

 การบริหารความเสี่ยง

 การบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

 กระบวนการท�างานท่ีมีคณุภาพ

 นวตักรรมและการเผยแพร่

 การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

 การด�าเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส

 จริยธรรมในการด�าเนินธรุกิจ

 การเปิดเผยข้อมลู

 การอนรัุกษ์พลงังาน

 การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม

 การพฒันาบคุลากร

 ความปลอดภยัในการท�างาน

 การปฏิบตัติอ่แรงงาน

 และสทิธิมนษุยชน

 การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม

Materiality Matrix

สําคัญต่อ PPS

สํา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

การเปิดเผยข้อมูล
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

การตอบแทนธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยง
กระบวนการทํางานที่มีคุณภาพ
ความปลอดภัยในการทํางาน
การพัฒนาบุคลากร

การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การดําเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส

นวัตกรรมและการเผยแพร่

การอนุรักษ์พลังงาน
การดูแลสิ่งแวดล้อม
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน

Social & 
Community Environment Economy
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ประเด็นควำมเส่ียง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียง

1. ควำมเส่ียงจำกกำรควบคุมด้ำนส่ิงแวดล้อม
สำเหตุ
-  มลพิษทางอากาศ

-  มลพิษทางเสียง

-  มลพิษทางน�า้

ผลกระทบ
- การตรวจวดัด้านสิง่แวดล้อม

 ของโครงการไมไ่ด้มาตรฐาน

-  ชมุชนและสงัคมขาดความเช่ือมัน่ในบริษัทฯ

2. ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
 ภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ

สำเหตุ
-  การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภมิูอากาศ

 หรือภาวะโลกร้อน เชน่ อทุกภยั แผน่ดนิไหว 

 อคัคีภยั วาตภยั เป็นต้น

ผลกระทบ
-  การท�างานลา่ช้า หรือหยดุชะงกั 

-  สญูเสียโอกาสทางธรุกิจ

-  มีมาตรการในการควบคมุการปลอ่ยมลพิษ

 ให้ไมเ่กินคา่มาตรฐาน 

-  จดักิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 

 และปลกูจิตส�านกึด้านความปลอดภยั

 ให้กบัพนกังาน คูค้่า และชมุชน

-  ตดิตามข้อมลูขา่วสารอยา่งใกล้ชิด

 และทนัเหตกุารณ์

-  จดัท�าแผนฉกุเฉินเพ่ือลดความเสี่ยง

-  มุง่เน้นการประหยดัพลงังานและการดแูล

 สิง่แวดล้อม ให้การดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม

 เป็นวฒันธรรมขององค์กร และเป็นนโยบาย

 ของบริษัทฯ

ด้ำนส่ิงแวดล้อม

แนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียง

2. ควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัย
สำเหตุ
-  การปฏิบตังิานเขตพืน้ท่ีการก่อสร้าง

 ท่ีมีความเสี่ยง 

ผลกระทบ
- พนกังานได้รับบาดเจ็บ

-  การท�างานเกิดความลา่ช้า

-  ชมุชนและสงัคมขาดความเช่ือมัน่ในบริษัทฯ

-  ทกุโครงการด�าเนินการตามนโยบาย

 ควบคมุคณุภาพ ISO 9001 : 2015 และ SHE Policy 

-  มีมาตรการในการปอ้งกนัและรับมือกบัปัญหา

 ด้านความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม

-  จดัการฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภยั

 ให้แก่พนกังาน รวมถงึจดักิจกรรมให้ความรู้ 

 ความเข้าใจ และปลกูจิตส�านกึด้านความปลอดภยั

 ให้กบัชมุชน

ประเด็นควำมเส่ียง

ประเด็นควำมเส่ียง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียง

1. ด้ำนกำรประกอบธุรกิจ
สำเหตุ
-  ภาวะการแขง่ขนัทางการตลาดท่ีสงูขึน้

ผลกระทบ
-  เกิดความไมต่อ่เน่ืองของรายได้

2. ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
สำเหตุ
-  การถกูดดัแปลง ลอกเลียนหรือท�าซ�า้

ผลกระทบ
-  สร้างความเสียหายและสญูเสียรายได้

1. ด้ำนกำรสรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมตรงกับควำมต้องกำร
สำเหตุ
- ภาวะการแขง่ขนัของตลาดแรงงาน

 ในการรับบคุลากร

-  พนกังานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัมีคณุสมบตัิ

  ไมต่รงตอ่การรับงานภาครัฐบางโครงการ

ผลกระทบ
-  บคุลากรท่ีมีความสามารถไมเ่พียงพอ

-  ขาดรายได้จากการรับงานในโครงการใหม่

- สร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัเพ่ิมเตมิ 

 โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีและนวตักรรมเข้ามา

 มีสว่นสร้างความแตกตา่งทางธุรกิจให้เป็นรูปธรรม

และจบัต้องได้มากขึน้

- ด�าเนินงานตามนโยบายคณุภาพ เพ่ือพฒันา

 ประสทิธิภาพในการท�างานของบริษัทฯ ให้ดีขึน้

 อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือรักษากลุม่ลกูค้าเก่าของบริษัทฯ

 ให้กลบัมาใช้บริการอยา่งตอ่เน่ือง และสร้าง

 กลุม่ลกูค้าใหมจ่ากการแนะน�าของฐานลกูค้าเดมิ

- ขยายขอบเขตการรับงานและมองหาธรุกิจใหม่

 ท่ีก่อให้เกิดรายได้

- สร้างมาตรการความปลอดภยัเพ่ือจ�ากดัการเข้าถึง

นวตักรรมเฉพาะกลุม่พนกังานบริษัทฯ เทา่นัน้

- สร้างเกณฑ์ในการคดัเลือกคูค้่า เพ่ือร่วมงานกบั

 หนว่ยงานท่ีมีความนา่เช่ือถือ

- ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรงานผา่นสื่อตา่ง ๆ 

-  มอบสวสัดกิารและผลตอบแทนท่ีมากกวา่

 บริษัทคูแ่ขง่

-  พฒันาศกัยภาพของพนกังานเดมิ 

 และสง่เสริมการเลื่อนระดบัทางวิชาชีพ

-  สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในองค์กร

 เพ่ือรักษาบคุลากรท่ีส�าคญั

ประเด็นควำมเส่ียงส�ำคัญ 3 ด้ำนของ PPS

ด้ำนเศรษฐกิจ

ควำมเส่ียงด้ำนสังคม

ประเด็นควำมเส่ียง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียง
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กลยุทธ�สู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน
Sustainability Strategy

STAGE 1
ภายในองค�กร

STAGE 4
สังคม

PPS Training center
 
โครงการ “วิศวกรสีขาว”
 
Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี”
และช่างมันส์ Blog
 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน
ในโครงการ และสร้างงานวิจัย
เพ่ือสังคม

สร้างกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนต่างๆ

PPS Run for Love 
โครงการรักษ์ป่าผืนสุดท้าย ปี 2 
โครงการทําห้องให้น้องเรียน ปี 2 

ควบคุมมาตรฐานผลงาน
ผ่านระบบ ISO 9001:2015 

มีนโยบายความปลอดภัย
(ISO, SHE Policy)
 
พัฒนานวัตกรรม
Project Live Sitewalk
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

มีมาตรการในการควบคุมการ
ปล่อยก๊าซมลพิษ และของเสียต่างๆ

มีเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า
 
ให้การดูแลลูกค้า

มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
ใช้นํา้ ไฟฟา้ กระดาษ อย่างรู้คุณค่า
 
โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บน
ดาดฟา้ของตึกสํานักงานใหญ่

ให้การใส่ใจดูแลพนักงาน

ส่งเสริมการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน 
มีสวัสดิการที่ดี

STAGE 2
โครงการ

STAGE 3
ชุมชน

มีช่องทางการร้องเรียนให้ชุมชน

มีการสํารวจความคิดเห็นแก่คนในชุมชน
 
ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมและ
ความปลอดภัยแก่คนในชุมชน
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 ค่านิยมหลกัขององค์กรที� PPS ใช้เป็นหลกัในการดําเนินธุรกิจให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื�องจนเกิดความยั�งยืนคือ
“Trustworthy Project Manager หรือ คุ้มค่า คู่ควรแก่การไว้วางใจ โดยเน้นยํ �าถึงแนวคิดในการบริหารเงินทกุบาททกุสตางค์
ของผู้ ถือหุ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที�สดุ ซึ�งจะนํามาซึ�งผลตอบแทน หรือผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่นเดียวกนั และด้วยยคุสมยัที�เปลี�ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนทําให้เกิดการปฏิวตัทิางอตุสาหกรรม 
PPS ได้เล็งเห็นความสําคญัจึงได้ปรับตวัและพฒันานวตักรรมขึ �นใช้ในองค์กร เพื�ออํานวยความสะดวกและเพิ�มประสิทธิภาพ
การทํางาน นอกจากนี �ยงัเป็นการเพิ�มมลูคา่และสร้างความยั�งยืนทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย เพื�อเป็นการกระตุ้นให้บคุลากร
และสงัคมทราบถึงการพฒันาการดําเนินธุรกิจที�เปลี�ยนไปของบริษัทฯ เราจึงได้มีการปรับคติประจําใจในการทํางาน (Motto)
ให้เชื�อมโยงกับแผนดําเนินธุรกิจมากยิ�งขึ �น คือ “Trustworthy Innovative Solution” โดยที�ยังคงรักษาความน่าเชื�อถือ
และความไว้วางใจไว้ดงัเดิม แตไ่ด้เพิ�มการพฒันานวตักรรมมาเป็นสว่นหนึ�งซึ�งทําให้ PPS ก้าวสูก่ารเป็น “Smart Consultant” 
ผู้ นําในธุรกิจที�ปรึกษาวิศวกรที�มีความทนัสมยัและเทียบเท่ากบัสากล
 
 ความยั�งยืนในมมุมองของ PPS คือ การพฒันาที�แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที�สิ �นสดุ และเป็นการส่งต่อความก้าวหน้า
ไปในทิศทางที�ถูกต้องดีงามอีกด้วย ดังนั �น แนวทางการพัฒนาอย่างยั�งยืนของเราจึงเป็นไปในรูปแบบที� เ รียกว่า 
PPS UNIVERSE โดยให้ความสําคญัในการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ และพฒันาองค์กรเป็นลําดบัแรก แล้วจึงส่งบคุลากร
เหล่านี �ออกไปแบ่งปันความรู้ความสามารถ เพื�อใช้พฒันาโครงการที�รับผิดชอบ ชมุชนโดยรอบโครงการ และสงัคมภายนอก
ต่อไป ซึ�งเป็นการแผ่ขยายดจุกระจกบานใหญ่ที�ให้ชนุชนและสงัคมได้เห็น ได้รับรู้ และรู้จกัตวัตนของ PPS ว่ามีทั �ง ‘ความเก่ง’ 
มีความเชี�ยวชาญในวิชาชีพ และ ‘ความดี’ มีศีลธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ�งส่งผลให้ลูกค้า ผู้ ถือหุ้ น และบุคคลทั�วไป
มีความเชื�อมั�นและสร้างความไว้วางใจในบริษัทฯ

 จากแนวทางการพฒันาอย่างยั�งยืนที�ไม่มีที�สิ �นสดุนั �น ทําให้เกิดกลยทุธ์ที�เรียกว่า PPS IGNITE ซึ�งเรายึดมั�นนําพาไปสู่
แนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื�องโดยมีหลกัการที�เกี�ยวข้องของสามองค์ประกอบหลักนั�นก็คือ สร้างคน สร้างผลงาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ�งการผสมผสานทั �งสามองค์ประกอบนี �เข้าด้วยกนั จะนําไปสูก่ารพฒันาไปพร้อมๆ กนั สง่ต่อแนวปฏิบตั ิ
จากรุ่นสูรุ่่น ทําให้การดําเนินธุรกิจของ PPS เป็นไปอย่างราบรื�น สร้างความมั�นคงต่อทั �งบริษัทฯ พนกังาน ต่อสงัคมรอบข้าง 
และต่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างยั�งยืน

Stakeholder
Level 1

โครงการ
Stakeholder

Level 2

ชุมชน

ความรู�+ความดี

Stakeholder
Level 3

สังคม

สร�างคน

สร�างผลงานสร�างสรรค�
นวัตกรรม

 “กลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของ PPS คือ การสร้างคน โดยการพัฒนาคนให้มีความรู้ควบคู่กับ
การสร้างจิตสํานึกของวิศวกรที่ดี จากนั้นจึงส่งวิศวกรที่ดีเหล่านี้ไป สร้างงาน ด้วยการมอบ
ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า จากการทํางานนั่นเอง ที่ก่อให้เกิดเป็นกลไกในการคิดค้นและ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิศวกร PPS เหล่านี้ก็เปรียบเสมือน
เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ซึ่งจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยั่งยืน ถ่ายทอดความรู้ ส่งต่อความดี
แผ่ขยายไปสู่ชุมชน เพ่ือสร้างสังคมที่ยั่งยืนและสืบสานกลยุทธ์นี้จากรุ่นสู่รุ่น” 

“กลยทธ์
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PPS INNOVATION

PPS BRANDING

Actions 5-year goals 2018 Goals

Good Innovation

 - พฒันานวตักรรมเพ่ิมประสทิธิภาพ

  ในการท�างาน

 - ใช้นวตักรรมในการบริหารจดัการ

  โครงการ

 - มีการเก็บรวบรวมข้อมลูในทกุๆ 

  กระบวนการของบริษัทฯ 

  ไว้ในฐานข้อมลูกลาง 

 - พนกังานใช้งานนวตักรรม

  ของบริษัทฯ ได้ 100 %

 - สร้างรายได้จากนวตักรรม

  ท่ีบริษัทฯ คดิค้นขึน้มา

 - มีการเก็บรวบรวมข้อมลู

  จากแตล่ะโครงการเพ่ือเป็น

  ฐานข้อมลูกลางได้ 100%

 - พนกังานสามารถเข้าถงึและใช้งาน

  นวตักรรมของบริษัท ได้ 100% 

  (MyPPS, PPS Document 

  control, ProjectLive Sitewalk)

 - มีการจดัโครงการ IT CAMP 

  เพ่ืออบรมนวตักรรมในองค์กร

  ให้แก่พนกังาน และมีการอบรม

  การใช้ Document Control และ   

  PPS BIM Project ให้แก่พนกังาน

Actions 5-year goals 2018 Goals

Good Communication

 - มีการเปลีย่นแปลงธรุกิจ

  ของบริษัทลกูเพ่ือขยายโอกาส

  ในการสร้างรายได้ ซึง่ขณะนี ้

  บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยส�าหรับ

  การท�างานในธรุกิจการก่อสร้าง 

  2 บริษัท คือ PPS Oneworks

  และ PPSI ซึง่มีการสือ่สาร

  ให้บคุคลทัว่ไปทราบผา่นการ

  จดังาน InnoCon Bangkok 2018

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ PPS  
SD Roadmap 2018-2022

OUR HOME
บ้ำนของเรำ (เศรษฐกิจ)

PPS BRANDING

Actions 5-year goals 2018 Goals

Good Quality

 - ใช้ระบบ ISO 9001 

  ในการบริหารควบคมุงาน

     ด้านคณุภาพและความปลอดภยั

  - พฒันาประสทิธิภาพ

  การท�างานสร้างผลงานจนเป็น 

  ท่ีพอใจตามความคาดหวงัลกูค้า

 - มีการปรับใช้ ISO 

  ท่ีเป็นเวอร์ชัน่ลา่สดุ

 - วดัผลงานจากความพงึพอใจ

  ของลกูค้า โดยรักษาระดบั

  ความพงึพอใจของลกูค้า

  ให้มากกวา่ร้อยละ 70

 - ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2015 

 - มีระดบัความพงึพอใจของลกูค้า

  เทา่กบั 84% 

Good governance

 - ด�าเนินธรุกิจท่ีโปร่งใส 

  ใสใ่จธรรมาภิบาล

 - เลือกคูค้่าท่ีด�าเนินงาน

  อยา่งโปร่งใสแ่ละได้มาตรฐาน

  ตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนด

 - มีการรับการรายงานข้อร้องเรียน

  การด�าเนินงานท่ีไมโ่ปร่งใสผา่น  

  Whistleblower policy ได้ 100% 

  - เลือกคูค้่าท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐาน

  การเลือกคูค้่า 100%

 - ไมมี่ข้อร้องเรียนท่ีเกิดจาก

  ความไมโ่ปร่งใส หรือสามารถ

  จดัการกบัข้อร้องเรียน

  นัน้ได้ 100%

 - จดัท�า Vender list และ

  ปรับปรุงเกณฑ์การคดัเลือกคูค้่า

Good Communication

 - มีการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 

  การตลาด และการสื่อสาร

  สาธารณะทัง้ภายใน

  และภายนอกองค์กร

 - มีการสื่อสารด้านวิสยัทศัน์ 

  พนัธกิจ กลยทุธ์ และเปา้หมาย

  การด�าเนินงานท่ีชดัเจน

 - ขยายตลาดกลุม่เปา้หมาย

  และเพ่ิมมลูคา่แก่องค์กร

  ให้เทียบเทา่กบัสากล

 - มีการจดัท�า PPS NEWS 

  เพ่ือแจ้งข้อมลูขา่วสาร

  และสวสัดกิารให้แก่พนกังาน

  ในองค์กร

 - มีการจดัและเข้าร่วมกิจกรรม

  เพ่ือให้ข้อมลูผลการด�าเนินงาน

  แก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์

  และสื่อมวลชน
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OUR COMMUNITY
ชุมชนของเรำ (สังคม)

PEOPLE

Actions 5-year goals 2018 Goals

HR Benefit

 - มอบสวสัดิการท่ีดี

  และประชาสมัพนัธ์สทิธิประโยชน์

  แก่พนกังานให้ทราบอยา่งทัว่ถงึ

 - รักษาระดบัความพงึพอใจ

  ของพนกังานให้มากกวา่

  ร้อยละ 70

 - ระดบัความพงึพอใจ

  ของพนกังานเทา่กบั 74%

Good governance

 - ปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคน

  ด้วยความเทา่เทียม

 - ตอ่ต้านการจ้างงานท่ีผิดกฎหมาย

 - ไมมี่การจ้างงานท่ีไมเ่ป็นธรรม

  และไมมี่การจ้างแรงงาน

  ท่ีผิดกฎหมาย

 - ไมมี่การจ้างงานท่ีไมเ่ป็นธรรม

  และไมมี่การจ้างแรงงาน

  ท่ีผิดกฎหมาย

COMPETENCY

Actions 5-year goals 2018 Goals

PPS Training Center

 - มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา

  ศกัยภาพในการท�างานให้แก่

  พนกังานและบคุคลภายนอก

 - สร้างหลกัสตูรการอบรม

  เพ่ือพฒันาพนกังาน

  และบคุคลภายนอก

 - สนบัสนนุการเลื่อนระดบัวิชาชีพ

  การท�างาน

 - มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา

  พนกังานและบคุคลภายนอก

 - ได้รับการรับรองตาม

  มาตรฐานสากล เชน่ 

  RICS PMP IOSH

 - สร้างรายได้จากการจดัอบรม

 - มีการจดัอบรมให้แก่ลกูค้า 

  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้

  จ�ากดั (มหาชน) ในหลกัสตูร 

  การจดัการและติดตาม

  งานก่อสร้าง มลูคา่ 34,000 บาท

 - มีการจดักิจการ English on site 

  เพ่ือความรู้ด้านภาษาองักฤษ

  ในการท�างาน 

 - มีการรวบรวมการแสดง

  ความคดิเหน็และความต้องการ

  ของพนกังานในการแนะน�า

  หลกัสตูรเพ่ือจดัท�าแผนการอบรม

  ในปี 2562 (เชน่ หลกัสตูร

  ความปลอดภยั การปริมาณ

  ราคากลาง และการบริหาร

  สญัญาก่อสร้าง)

OUR ENVIRONMENT
โลกของเรำ (ส่ิงแวดล้อม)

REDUCE GHG EMISSIONS

Actions 5-year goals 2018 Goals

Health & Environment

 - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

 - ลดการใช้ก๊าซเรือนกระจก

 - ลดพลังงานการใช้ไฟฟา้ 

 - ลดการใช้กระดาษ

  และการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง

 - ควบคมุการปลอ่ยมลพิษ

  ให้ไมเ่กินคา่มาตรฐาน 

 - จดักิจกรรมหรือรณรงค์

  ด้านสิง่แวดล้อมทัง้ภายใน

  และภายนอกองค์กร

 - ลดการปลอ่ยคาร์บอน 20% 

 - ควบคมุปริมาณการใช้กระดาษ 

  และใช้เทคโนโลยีเป็นตวัชว่ย

  ในการลดปริมาณการใช้กระดาษ

 - มีการบริหารจดัการด้านพลงังาน

  และสิง่แวดล้อมอยา่งมี

  ประสทิธิภาพซึง่ก่อให้เกิด

  ธรุกิจใหม่

 - มีการบนัทกึการควบคมุการปลอ่ย

  มลพิษผา่นทาง EIA REPORT 

  ซึง่ขณะนีบ้ริษัทสามารถควบคมุ

  การปลอ่ยมลพิษให้ไมเ่กิน

  คา่มาตรฐานได้

 - จดักิจกรรมหรือรณรงค์

  ด้านสิง่แวดล้อมทัง้ภายใน

  และภายนอกองค์กร

 - ด�าเนินการเพ่ือลดการใช้พลงังาน

  ไฟฟา้ พร้อมทัง้ตรวจวดัผล ได้แก่ 

   เปล่ียนหลอดไฟ

   เป็นหลอด LED 

   ตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์

   บนอาคารส�านักงานใหญ่

 - ลดปริมาณการใช้กระดาษ

  ไมเ่กิน 800 รีม/ปี
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Care OurOOCar

Care & Share

COMPETENCY

EXPERTISE SHARING

Actions 5-year goals 2018 Goals

PPS Training Center

 - มีผลการจดักิจกรรมการพฒันา

  วิชาชีพวิศวกรรม 3,676 หน่วย 

  จากพนกังาน 344 คน มีจ�านวน

  ชัว่โมงอบรม 10.68 ชัว่โมง 

  ตอ่คนตอ่ปี

 - ได้รับการรับรองระดบัสากล

  จากสถาบนั IOSH (เก่ียวกบัเร่ือง

  ความปลอดภยัระดบัประเทศ) 

  ท�าให้บริษัทฯ สามารถจดัหลกัสตูร 

  การอบรม การสอบ และรวมถงึ

  ขอใบอนญุาตได้

 - มีการสง่เสริมให้พนกังาน

  สอบเลื่อนขัน้ทางวิชาชีพ 

  โดยมีพนกังานได้เลื่อนขึน้เป็น

  สามญัวิศวกร 2 ทา่น คือ 

  นายปรัญญา เกมาหะยงุ และ

  นายมงคลเฉลมิ คณูสมบตัิ

Actions 5-year goals 2018 Goals

CSR project planning

 - จดัโครงการ CSR ซึง่มีผลตอบแทน

  สูส่งัคม สิง่แวดล้อม และบริษัท 

  โดยให้พนกังานมีสว่นร่วม

  ในการท�ากิจกรรม 

 - ด�าเนินการจดัโครงการ CSR

  จากพนกังานอยา่งน้อย 

  10 โครงการ

 - ด�าเนินการจดัโครงการ CSR

  จากพนกังานอยา่งน้อย 

  2 โครงการ/ปี

Knowledge sharing

 - จดักิจกรรมให้ความรู้ทางด้าน

  วิศวกรรมให้กบัชมุชน หรือองค์กร

  และสถาบนัทางการศกึษา

  ท่ีให้ความสนใจ (White Engineer,

  เกร็ดความรู้กบัลงุพี)

 - มีจดักิจกรรมอยา่งน้อย 

  25 โครงการ

 - มีจดักิจกรรมอยา่งน้อย 

  5 ครัง้ตอ่ปี
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ผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
การให้ความใส่ใจ และดแูลผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุคนอย่างเท่าเทียม คือปณิธานท่ีเราตัง้มัน่เสมอมา ซึง่ผลจากการ 

ก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีสง่ผลให้ ตัง้แตปี่ 2558 ตอ่เน่ืองมาจนถงึปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลด้านการก�ากบัดแูลกิจการ (CGR)  

ให้เป็น บริษัทจดทะเบียนไทย ท่ีได้รับคะแนนในระดบั 5 ดาว “ดีเลศิ” (Excellent CG scoring) จากการส�ารวจบริษัทจดทะเบียนไทย 

โดยใช้หลกัเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิงจากหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยแบง่ออกเป็น  

5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ ถือหุ้น บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ 

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กำรประเมินโดยตลำดหลักทรัพย์
PPS ได้รับรางวลั Outstanding Sustainability Awards หรือรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนดีเดน่ และรางวลั 

Thailand Sustainability Investment หรือรางวลัหุ้นยัง่ยืน ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 4 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai  

ในงาน Set Sustainability Awards 2018 ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการส่งเสริม 

ความยัง่ยืนขององค์กร โดยผา่นการค�านงึถงึสิง่แวดล้อม ใสใ่จสงัคม และธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอยา่งส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

อ่ืนๆ และสง่เสริมให้บริษัทจดทะเบียนด�าเนินธรุกิจตามแนวทางความยัง่ยืนอยา่งแพร่หลาย 

 อีกทัง้ยงัได้รับรางวัลด้านผลการด�าเนินงานยอดเย่ียม ในงาน SET Awards 2018 (ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2) จาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการด�าเนินงานยอดเย่ียมในแตล่ะกลุม่บริษัท โดยน�าข้อมลู

เก่ียวกบัผลประกอบการทางธรุกิจ การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาพิจารณา

กำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
PPS ได้คะแนนผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกิจการ 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึง่อยู่ในกลุม่ระดบัดีเลิศ 

(Corporate Governance Scoring Excellent)

กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยสมำคมส่งเสริมกำรลงทุนไทย 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

PPS ได้รับคะแนน 99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคณุภาพการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2561

การด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน   
Sustainability Performance

  สู่กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
  To Achieve Good Governance

จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและความซ่ือสตัย์ คือคณุสมบตัิพืน้ฐานของผู้ ท่ีจะประสบความส�าเร็จ เพราะเป็นเคร่ืองหมาย

แหง่ความศรัทธา และสร้างความนา่เช่ือถือ ให้กบัองค์กรนัน้ๆ เพ่ือการด�าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืนได้ โดยเฉพาะในยคุแหง่การแขง่ขนั

ในปัจจบุนัท่ีโลกเปิดกว้างมากขึน้ เกิดองค์กรและบริษัทตา่งๆ มากมายในแตล่ะสาขาวิชาชีพ ซึง่ไมใ่ช่เพียงแตค่วามเก่งของตวั

บคุลากรเพียงอย่างเดียวท่ีจะสร้างความส�าเร็จท่ียัง่ยืน แต่ความดี ก็เป็นส่วนส�าคญัไม่แพ้กนัในการท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือ 

และการยอมรับในระยะยาว

 PPS เห็นถงึความส�าคญั จงึยดึมัน่ท่ีจะด�าเนินธรุกิจตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตัง้แตอ่ดีตจนมาถงึปัจจบุนั 

เพ่ือเป็นค�ามัน่ว่า PPS จะด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซ่ือสตัย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  

รวมถึงสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างยัง่ยืนให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย ตลอดจนได้ก�าหนดให้มีข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ 

และคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ไว้เป็นมาตรฐานและกรอบแนวทางในการปฏิบตัิ 

และด�าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลมุประเด็นส�าคญัในด้านต่างๆ อาทิ ข้อพึงปฏิบตัิในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบตั ิ

ของกรรมการบริษัท ข้อพงึปฏิบตัิของผู้บริหาร ข้อพงึปฏิบตัิของพนกังาน ข้อพงึปฏิบตัิเก่ียวกบัการด�าเนินธรุกิจท่ีเป็นประโยชน์ 

ตอ่ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อเสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา เป็นต้น 

ด้วยความมุง่มัน่ของ PPS ในการด�าเนินธรุกิจด้วยความเป็นธรรม ซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และรับผิดชอบ

ต่อวิชาชีพ ส่งผลให้ในปี 2561 ท่ีผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

รวมถงึไมพ่บกรณีการด�าเนินงานท่ีขดัตอ่ข้อก�าหนดหรือข้อกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่การด�าเนินธรุกิจ

Home 
Care Our
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ควำมแตกต่ำงของ ISO 
อดีตถึงปัจจุบัน และก้ำวต่อไปในอนำคต 

“ส�าหรับความแตกตา่งของระบบ ISO จากอดีตถึงปัจจบุนั สิ่งท่ีเห็นได้ชดัเจนน่าจะเป็นเร่ืองของการพดูถึงตวัองค์กร 

มากขึน้ กลา่วคือ ถ้าเป็นในอดีตก็จะเน้นไปท่ีเร่ืองระบบคณุภาพ การตรวจตดิตาม และตอบกลบัได้ ยกตวัอยา่งถ้าเราไปตรวจ

งานท่ีโรงงานหนึ่ง โดยหยิบงานมาหนึ่งชิน้ ต้องสามารถบอกได้ว่าวตัถดุิบมาจากท่ีไหน และมีการตรวจติดตามได้ทกุขัน้ตอน 

หรือไม่ ซึ่งใน ISO Series 9001 เวอร์ชัน่ 2015 นี ้ ท่ีเพ่ิมเติมมาคือจะมีการพูดถึงบริบทขององค์กรมากขึน้ (Context Of 

Organization) ในทกุสว่นขององค์กรมีความเก่ียวข้องกบัระบบคณุภาพอยา่งไร และมีความเข้าใจเก่ียวกบัระบบคณุภาพแบบ

ไหน ตรงตามท่ีบริษัทฯ ตัง้ระบบคณุภาพไว้หรือไม ่ในเวอร์ชัน่ใหมนี่จ้ะเน้นการบริหารและจดัการความเสีย่ง (Risk Management) 

มากขึน้ โดยเน้นไปท่ีเร่ืองบริบทขององค์กรกบัการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ ทัง้ในส่วนของโครงการท่ี PPS ไปคมุงาน และ 

ภายในบริษัทฯ เอง ในฐานะท่ี PPS เป็นบริษัทจดทะเบียนมหาชน ดงันัน้ การบริหารความเสี่ยงก็เป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความส�าคญั  

ในปีต่อๆ ไป เราก็ยังคงเน้นบริหารคุณภาพเหมือนเดิมครับ แต่คงจะมุ่งเน้นไปในเชิงนวัตกรรมกับความยั่งยืน 

มากขึน้ ยกตวัอย่าง จากเดิมการตรวจสอบเอกสารเราใช้กนัในรูปแบบ Hard Copy ตรวจสอบเอกสารโดยการ Checklist  

บนกระดาษ ก็จะเข้าสูร่ะบบของไฟล์ดจิิตลัท่ีให้ความส�าคญักบัระบบคณุภาพท่ีจ�าเป็นต้องมีการควบคมุเอกสารมากขึน้ ในสว่นของ 

ความยัง่ยืนในอนาคต เราก�าลงัวางแผนท่ีจะเข้าสู ่ ISO Series 26000 มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม เราก�าลงั

รวบรวมทีมท่ีจะเข้าไปศกึษาหาแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีครอบคลมุทัง้องค์กร ซึง่จริงๆ แล้ว PPS ก็ได้รับรางวลัมากมาย 

จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ืองของความยัง่ยืน จงึไมใ่ชเ่ร่ืองยากท่ีจะท�า ISO 26000 Social Responsibility เพ่ือท�าให้

การรายงานความยัง่ยืนเป็นสากลมากขึน้ เพ่ิมมมุมองตอ่สงัคมภายนอก ซึง่การท่ีเราสร้างรากฐานไว้ให้เป็นโมเดลท่ีเข้าใจงา่ยแบบนี ้ 

ในอนาคตเม่ือน้องๆ สายเลอืด PPS ในเจนเนอเรชัน่ใหม่ๆ  เข้ามารับชว่งตอ่จะสามารถด�าเนินการได้เลย โดยพวกเขาสามารถท่ีจะ 

Follow Up หรือพฒันาตามระบบตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ืองครับ

ซึง่ในเป้าหมายของเราท่ีจะให้ได้มาซึง่ ISO 26000 ก็คือในเร่ืองของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การพดูถึงความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราจะแบ่งผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกก็คือพนักงานเอง ส่วนท่ีสองคือผู้ ร่วมงาน  

และสว่นท่ีสามก็คือชมุชน ซึง่ถ้ามองกนัระหว่างท่ีปรึกษาหรือธุรกิจประเภทเดียวกนั ถือว่า ISO Series 26000 นี ้ ยงัไม่ค่อย 

แพร่หลาย และยงัไมค่อ่ยมีใครให้ความส�าคญั เหตผุลอาจจะเป็นเพราะยงัไมใ่ชต่วัแปรท่ีจะสามารถสง่ผลตอ่การเพ่ิมปริมาณงาน

ของบริษัทฯ ได้ ทวา่ ผู้บริหารของเรามีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล และให้ความส�าคญัตอ่การลงทนุเพ่ือการพฒันาคน พฒันาบคุลากร 

ท่ีมีความคดิ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือเป็นรากฐานสูก่ารสร้างความยัง่ยืนให้กบับริษัทฯ นัน่เองครับ” 

ISO Cost Coding คืออะไร?  
“ส�าหรับ ISO Cost Coding ยกตวัอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คงเป็นเหมือนกบับาร์โค้ดสินค้า ซึง่ลกูค้าทัว่ไปอาจจะ

ไม่รู้ หรือไม่ได้ให้ความสนใจว่ามีบาร์โค้ดไว้เพ่ืออะไร แต่ส�าหรับผู้ขายหรือผู้ผลิตจ�าเป็นต้องมีบาร์โค้ดไว้เพ่ือเป็น Data และ 

สิง่ท่ี PPS มองตอ่ไปในอนาคต คือ แหลง่รวบรวมข้อมลูหรือ Data ท่ีทกุคนในบริษัทฯ สามารถเข้าถงึได้ ยกตวัอยา่ง ถ้าเราผลติ 

เก้าอีข้ึน้มา ซึง่เก้าอีเ้หลา่นัน้ก็จะถกูแบง่ออกเป็นเก้าอีท่ี้มีพนกัพิง เก้าอีท่ี้มีล้อ ถกูตัง้เป็นช่ือเรียกมากมาย แตถ้่าเราแปลงให้เก้าอี ้

แตล่ะตวัมีรหสัขึน้มา การระบปุระเภทก็จะงา่ยขึน้ ข้อมลูก็จะเป็นสากลมากขึน้ เป็นข้อมลูเชิง data ท่ีสามารถน�ามาวิเคราะห์ตอ่ได้ 

สงัเกตวา่ในโครงการของเราก็จะมีข้อมลูเชิง Data อยูม่ากมาย เชน่ ใช้คอนกรีตก่ีประเภท ประเภทละก่ีควิ เหลก็เสริมมีก่ีประเภท  

แตล่ะประเภทใช้น�า้หนกัเทา่ไร เพ่ือท่ีจะเอาข้อมลูเหลา่นีม้าวิเคราะห์ให้เหน็ภาพ และใช้เป็นข้อมลูส�าหรับการใช้งานในอนาคตครับ” 

  มุ่งมั่นสู่คุณภำพ 
  To Achieve Good Quality
  

“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส” 
จุดก�ำเนิด ISO ของ PPS ที่ไม่ธรรมดำ

หากย้อนกลับไปเม่ือประมาณปี 2539-2540 ทุกคนน่าจะจดจ�าประวัติศาสตร์หน้าส�าคัญของประเทศไทยได้ดี  

กับวิกฤติเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ งท่ีท�าให้หลายบริษัทต้องปิดตวัลง หรือไม่ก็ต้องลดจ�านวนพนกังานเพ่ือความอยู่รอด แต่ส�าหรับ

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS ถึงแม้ในขณะนัน้เราจะด�าเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีท่ี 10 ทว่า  

วิสยัทศัน์ของผู้บริหารกลบัมองไปไกลกวา่นัน้มาก นอกจากจะไมเ่กิดเหตกุารณ์ทัง้สองทางเลือกท่ีกลา่วมา กลบัมีเร่ืองดีๆ เกิด

ขึน้กบับริษัทฯ ท�าให้เกิดการปรับตวัและเป็นจดุเร่ิมต้นของการเข้าสูร่ะบบมาตรฐานสากล ISO (International Organization for 

Standardization) เป็นครัง้แรก และผู้ ท่ีจะมาแชร์ประสบการณ์เร่ืองนีไ้ด้ดีท่ีสดุก็คงจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีสว่นร่วม และอยูใ่นเหตกุารณ์นัน้

ด้วย นัน่ก็คือ คณุเอกมล เลศิชณุหะเกียรต ิประธานคณะกรรมการพฒันาระบบการท�างานและผู้อ�านวยการโครงการของบริษัทฯ

ที่มำของ ISO ในบริษัทฯ ของเรำ
“ตอนนัน้น่าจะประมาณช่วงปี 2539-2540 ซึ่งเป็นปีท่ี 

ISO เร่ิมมีในหลายธุรกิจ อย่างเช่น ระบบคณุภาพท่ีมีอยู่ในธนาคาร  

แต่ในส่วนของเราซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษา ก็คิดว่าควรจะมีมาตรฐาน

นีด้้วย อย่างท่ีทราบกนัช่วงนัน้ท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ ง ท�าให้

ตลาดการก่อสร้างซบเซา ส่งผลให้พนักงานในบริษัทฯ ของเรา 

ว่างงานมาก แต่เราไม่มีนโยบายจะปลดพนกังาน ดงันัน้จึงได้คิดหา

หนทางว่าจะท�าอย่างไรท่ีจะพลิกวิกฤติตรงนีใ้ห้เป็นโอกาสส�าหรับ

การพัฒนาใหม่ๆ ในบริษัทฯ ซึ่งคุณประสงค์ ธาราไชย ประธาน

กรรมการบริษัทในปัจจบุนั  และคณุสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ รองประธาน

กรรมการบริษัทในตอนนัน้ เป็นผู้ ให้ไอเดีย โดยถือเอาช่วงเวลาท่ี 

ตลาดก่อสร้างก�าลงัพักตัวนีใ้ห้พนักงานของเราท่ีว่างงาน มาริเร่ิม 

การเรียนรู้ และท�าความรู้จกักบั ISO โดยเร่ิมจาก ISO Series 9000 

โดยเร่ิมให้มีการเรียนการสอน จนผา่นการตรวจสอบ และได้ใบรับรอง 

(Certificate) ในท่ีสดุชว่งประมาณปี 2542 ซึง่ ISO Series 9000 ตวัแรก 

ของเราคือ ISO 9002 เวอร์ชัน่ 1994 ครับ

 ซึ่งหลงัจากนัน้เม่ือเศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวั พอดีกบัช่วงเวลา 

ท่ีระบบของเราเร่ิมเข้าท่ี ทัง้ตวับุคลากรท่ีเก่งขึน้ มีการท�างานอย่าง

เป็นระบบและมีการตรวจติดตาม หลงัจากนัน้เราจึงมีการปรับปรุง 

เพ่ืออัพเดทเวอร์ชั่นของระบบ ISO เร่ือยมา รวมถึงมีการอัพเดท

ตดิตามระบบของโลก กลา่วคือ หากระบบสากลมีการเปลี่ยนเวอร์ชัน่  

บริษัทฯ เราก็จะเปลีย่นตาม ยกตวัอยา่งในปี 2548 ท่ีเราเปลีย่น Series 

จาก 9002 มาเป็น ISO 9001 เวอร์ชัน่ 2000 ซึง่ ISO 9001 จะครอบคลมุ

ทกุเซอร์วิสของงานระบบคณุภาพครับ หลงัจากนัน้เราก็ไม่หยดุท่ีจะ

พฒันาและปรับตวัไปตามระบบต่อไป โดยในปี 2561 เราได้เปลี่ยน

เวอร์ชัน่ตามระบบสากลมาเป็น ISO Series 9001 เวอร์ชัน่ 2015  

ซึง่เป็นเวอร์ชัน่ลา่สดุครับ” 
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“ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟัง 

เม่ือครัง้ท่ีได้ยินค�าว่า ISO 9000 ครัง้แรก คณุประสงค์  

ธาราไชย ได้อธิบายให้ผมฟังซึ่ง ณ ตอนนัน้ผมเป็นแค ่ 

Site Engineer ได้ฟังแล้วเข้าใจด้วย 3 ประโยค  

“เขียนอย่างท่ีคิด ท�าอย่างท่ีเขียน และบนัทกึในสิ่งท่ีท�า”  

โดยยึดเป็นหลักคิดในการท�างานด้านระบบคุณภาพ 

มาถึงปัจจบุนั ทัง้นีก้ารเติบโตของ PPS ในช่วงท่ีผ่านมา  

การค�านึงถึงการท�างานอย่างเป็นระบบยังไม่เพียงพอ 

เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรนัน้ การมีนวัตกรรม 

จงึมีความส�าคญั โดยคณะผู้บริหารปัจจบุนัได้สร้างกลยทุธ์

การพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ีเรียกว่า PPS Ignite ท่ีเป็นการ 

“สร้างคน สร้างผลงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

ด้วยเป้าหมายเพ่ือการเป็น Smart Consultant คือการ

ท�างานแบบ Proactive โดยมีองค์ความรู้ในการท�างานท่ีถกูต้อง ใช้นวตักรรมในการท�างาน

เพ่ือน�าข้อมลูท่ีได้มาจดัเก็บพร้อมกบัวิเคราะห์ แล้วน�ามาจดัท�าเป็น Knowledge Sharing 

ส�าหรับบคุคลากรในองค์กรตอ่ไป”

Document Control ได้มีการน�ามาปรับเปลีย่นหน้าตา และฟังก์ชัน่ให้เหมาะกบั PPS เราใช้ค�าวา่ PPS Drive คือการรวบรวมข้อมลู  

จดัเก็บให้เป็น Center รวมถงึการล�าดบัชัน้การเข้าถงึข้อมลู แม้ข้อมลูจะถกูเก็บไว้ท่ีศนูย์ Server ตรงกลาง แตก็่จะมีล�าดบัชัน้ 

ในการเข้าถงึอยูไ่มใ่ชว่า่ใครจะสามารถเข้าถงึทกุข้อมลูได้

ท�ำไม Consult ต้องปรับตัว
รูปแบบการท�างานในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย ในยุคนีแ้ม้แต่การตรวจรับคอนโดมิเนียม 

ยงัสามารถพกสมาร์ทโฟนแทบ็เลต็ ตรวจรับห้อง และสามารถเช็คข้อมลูได้ทกุอยา่ง เชน่ บอกจ�านวนห้องท่ีมีปัญหา เช็คจ�านวน

ได้แบบเรียลไทม์ ลกูค้าหรือเจ้าของงานในสมยันีก็้ต้องการเข้าถงึข้อมลูท่ีรวดเร็ว สามารถเช็คจากมือถือด้วยตวัเองเชน่เดียวกนั

PPS ได้น�านวตักรรมนีม้าใช้ออกแบบการท�างาน และรวบรวมข้อมลูเหลา่นีม้าท�างานเชิงวิเคราะห์ ท�าเป็นสถิติปัญหา 

เพ่ือค้นหาแนวทางป้องกัน แก้ไขส�าหรับทุกโครงการในอนาคต ดงันัน้ ข้อมูลเชิงนวตักรรม หรือเชิงไอที นอกจากท่ีเราจะ 

สามารถน�าเอาไปเพ่ือการใช้งานแล้วยงัน�ามาใช้ในเชิงวิเคราะห์ได้อีกด้วย

 

ไมใ่ชเ่พียงแคน่วตักรรมเพียงอยา่งเดียวท่ีสามารถเอาชนะใจลกูค้าได้ หลายๆ บริษัทอาจจะใช้ความได้เปรียบทางดจิิทลั 

หรือนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ิมราคาในการจ้างงาน แต่กลบัไม่มีความเป็นมืออาชีพ ส�าหรับ PPS เรายงัคงยืนหยดัท่ีจะเป็นองค์กร 

ท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีความรับผิดชอบ และให้ความส�าคญักบัแกนวิชาชีพเป็นหลกั เพียงแต่จะเอาตวันวตักรรมมาเสริม  

ท�าให้กรรมวิธีในการท�างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนย้อนกลบัไปท่ีต้นน�า้ เราไม่ลืมท่ีจะพัฒนาตวับุคลากร สร้างคน  

เพ่ือให้ได้สร้างผลงาน สร้างนวตักรรม ซึง่ท้ายท่ีสดุตวันวตักรรมเองท่ีจะกลบัไปเป็นแรงขบัเคลื่อนในการสร้างคนใหม่เพ่ือท่ีจะ 

ให้คนมี Value ไปสร้างงานให้มนัเยอะขึน้ เม่ืองานเยอะขึน้มีประสทิธิภาพดี มีทนุท่ีจะกลบัมาสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  เป็นวงกลม 

ท่ีทกุอยา่งเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั สง่ผลให้เป็นการด�าเนินธรุกิจท่ีมัน่คงและยัง่ยืนตลอดไป

ท�ำไมต้องมี ISO 
“ISO เป็นตวัมาตรฐานท่ีทัว่โลกยอมรับ หลายบริษัทอาจคิดว่ามีมาตรฐานของตวัเองอยู่แล้ว จึงยงัไม่สนใจ และให้ 

ความส�าคญักบั ISO เทา่ไร แตค่�าถามคือ เขาจะสามารถไปบอกคนอ่ืนได้อยา่งเตม็ปากเตม็ค�าหรือไม ่วา่มาตรฐานของเขานัน้ 

เป็นท่ียอมรับสากล การได้มาซึ่ง ISO นัน้ หมายถึง เราไม่ได้ท�าเอง แล้วตรวจสอบกันเอง มนัคือการท่ีเราท�าแล้วมีคนอ่ืน 

มาตรวจสอบวา่สิง่ท่ีเราท�านัน้ ถกูต้อง เป็นไปตามระบบระเบียบ และเป็นท่ียอมรับในสากลหรือไม ่

 ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์สว่นตวัให้ฟัง เม่ือครัง้ท่ีได้ยินค�าวา่ ISO 9000 ครัง้แรก ท่ีคณุประสงค์ ธาราไชย และ 

คณุสมัพนัธ์ หงส์จินตกลุ ได้อธิบายให้ผมฟังซึง่ ณ ตอนนัน้ผมเป็นแค่ Site Engineer ได้ฟังแล้วเข้าใจด้วย 3 ประโยค คือ 

เขียนอยา่งท่ีคดิ ท�าอยา่งท่ีเขียน และบนัทกึในสิง่ท่ีท�า เขียนอยา่งท่ีคดิก็คือ ทกุบริษัทต้องมีคูมื่อคณุภาพ เราต้องเป็นผู้ก�าหนด

ว่าจะท�าบริษัทฯให้มีคุณภาพแบบไหน ต้องเขียนด้วยตวัเองโดยใช้โครงร่างของ ISO และต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจได้  

ตอ่มาก็คือท�าอย่างท่ีเขียน คือพอเรามีคูมื่อคณุภาพ เราก็ต้องขยายความวา่ จะท�าอย่างไรให้เป็นไปตามคูมื่อท่ีเราเขียนเอาไว้  

เชน่ เราจะตรวจสอบงานให้ได้ตามมาตรฐานของ วสท. กระบวนการคณุภาพก็จะต้องบอกวา่ตวัมาตรฐานท่ีเราจะไปตรวจสอบ 

เขียนไว้อยา่งไร ตอนท่ีไปตรวจสอบเราได้ตรวจสอบตามนีห้รือไม ่ และคนท่ีไปตรวจสอบคือใคร อาจจะเป็น Project Manager  

หรือ Project Engineer ก็ได้ และสดุท้ายคือบนัทึกในสิ่งท่ีท�า ได้แก่ Documentation ท้ายท่ีสดุแล้วแล้วคนท่ีมารับช่วงต่อ 

จะต้องรู้ได้วา่เสาต้นนีถ้กูตรวจสอบมาตามกระบวนการคณุภาพ เราก็ต้องไปหาบนัทกึได้ และบอกได้วา่ถกูตรวจสอบมาแล้วจริง  

หรือในบนัทึกต้องบอกได้ว่าคอนกรีตมีคณุภาพ เหล็กได้คณุภาพ ตรงตามมาตรฐานก่อนจะขึน้รูปเป็นเสา ระหว่างเทจะต้อง 

มีการตรวจสอบแนวดิง่ เพ่ือไมใ่ห้คอนกรีตตกตะกอนจนหินเยอะเกินไป ต้องมีการบนัทกึทกุอยา่ง และเป็นการบนัทกึท่ีสามารถ

สอบทานกลบัได้ครับ”  

  นวัตกรรมขับเคลื่อนผลงำน
  To Achieve Good Innovations

การแขง่ขนักนัเจริญเตบิโตในทกุสาขาอาชีพ คาดวา่จะทวีความเข้มข้นมากขึน้ใน

อนาคต ท�าให้ทกุองค์กรในทกุภาคสว่นต้องสร้างความแตกตา่งของสินค้าหรือบริการด้วย

การสร้างนวตักรรม เข้ามาเป็นกลยทุธ์ส�าคญัท่ีสามารถสร้างความแตกตา่งท่ีน�ามาซึง่เป็น

ความได้เปรียบในการท�าธรุกิจ ส�าหรับ PPS ในฐานะท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมท่ีด�าเนินธรุกิจ

มาอย่างยาวนาน ย่อมผ่านเทคโนโลยีในการท�างาน ในแตล่ะยคุแตล่ะสมยัเกิดนวตักรรม

ใหม่ๆ  ท่ีถกูหยิบยกมาใช้ในการท�างานแตกตา่งกนัออกไป 

งานท่ีปรึกษา คือ การท�ารายงานความก้าวหน้าและเป็นฝ่ายตรวจสอบ PPS  

ผ่านเทคโนโลยีมาทุกแบบ ตัง้แต่การเช็คลิสต์บนกระดาษ มาถึงยุคอีเมล ยุคท่ีมือถือ 

เปลี่ยนจากกดมาเป็นทชัสกรีน ช่วงนีท่ี้การเข้าถึงข้อมลูจะท�าผ่านโทรศพัท์มือถือ เช่น ท�าในรูปแบบเว็บไซต์ท่ีต้อง Log in  

จนมาถงึยคุแหง่การเปลี่ยนแปลง ท่ีค�าวา่นวตักรรมเร่ิมครอบคลมุมากกวา่ด้าน IT ควบรวมมาถงึการท�างานเชิงนวตักรรมด้วย 

จดุเปลี่ยนท่ีสดุคงเป็นตอนท่ี PPS เข้าตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ จงึได้มีการสง่คนไปเรียนรู้มากขึน้ รวมถงึยงักระตุ้นให้พนกังาน 

ชว่ยกนัระดมความคดิวา่ นวตักรรมอะไรบ้างท่ีจะมาชว่ยในการท�างาน โดยมีโครงการประกวด Future Leader ผู้ชนะจะได้รางวลั 

เป็นทนุการศกึษาส�าหรับการเรียนรู้ด้านนวตักรรม หลงัจากนัน้รูปแบบการท�างานก็จะเปลี่ยนไปตามยคุตามสมยัอย่างรวดเร็ว 

PPS ได้มีการไปร่วมทนุกบับริษัท IT บริษัทหนึ่ง เพ่ือท�าแอพพลิเคชัน่บนมือถือ ซึ่งเป็นแอพฯ ส�าหรับตรวจงานและรีพอร์ท  

ช่ือวา่ Sitewalk หลงัจากนัน้เราก็มีการจดัเก็บข้อมลูท่ีสามารถเรียกดไูด้งา่ยผา่น Google และแอพพลเิคชัน่ ซึง่พนกังานถือวา่ 

ปรับตวัได้ดีกบัการเปลี่ยนแปลง นอกจากนีก็้ยงัมี My PPS คือ แอพพลเิคชัน่ท่ีเป็นศนูย์กลางให้พนกังาน PPS มารับข้อมลูไป  

รวมถงึเป็นแอพพลเิคชัน่ท่ีจะระบพิุกดั อ้างอิงตวับคุคลเพ่ือการ Check in และ Log in กบัสถานท่ีในโครงการได้ สว่นนวตักรรรม 
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กำรปรับภำพลักษณ์ของบริษัทลูก
เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรหำรำยได้เพ่ิมเติม  
PPSI : บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จ�ำกัด  

PPS ได้เลง็เหน็ถงึความไมแ่นน่อนของรายได้จากธรุกิจควบคมุงานก่อสร้าง 

ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ PPS ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับตวัและขยายช่องทาง 

เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้จากหลายช่องทาง โดยได้ควบรวมธุรกิจของ 

บริษัทยอ่ย คือ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท์ จ�ากดั (PPS Information 

Consultant Co., Ltd) หรือ PIC ท่ีด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ บริษัท สะพฒัน์ โปรเจค จ�ากัด (Sapat Project Co., Ltd) ท่ีด�าเนินธุรกิจ 

ในการเป็นท่ีปรึกษาด้านการจดัการพลงังาน เป็น บริษัท พพีเีอส อนิโนเวช่ัน จ�ากัด 

(PPS Innovation Co., Ltd) หรือ PPSI เพ่ือการให้บริการด้านการบริหารจดัการ

อาคารท่ีครบวรจร

ตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผนตามความเหมาะสมของอาคารและความคุ้มค่า 

ต่อการลงทนุ เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า เช่น การติดพลงังานทดแทน,  

การลดใช้พลังงานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED หรือการป้องกันให้ภายใน

ตัวอาคารให้มีอุณหภูมิท่ีลดลงโดยการติดฉนวนกันความร้อน เพ่ือให้การใช้ 

ไฟฟ้าในตัวอาคารลดลง (Protection) เป็นต้น รวมทัง้จัดระบบให้ความรู้กับ 

คนในองค์กรนัน้ๆ ให้เห็นถึงประโยชน์ของการประหยดัพลงังาน (Building Energy  

Management system) ซึง่ประโยชน์ท่ีส�าคญัท่ีสดุประการหนึง่ คือ การลดต้นทุน 

จากการประหยัดพลังงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายไฟท่ีลดลง แม้จะต้องเพ่ิมต้นทุน 

ในการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบประหยดัพลงังาน แต่ก็สามารถคืนทนุและลดต้นทนุ 

ขององค์กรได้ในระยะยาว นอกจากนีย้งัเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างท่ีสามารถ 

ลดต้นทุนได้ทันที เน่ืองจากเราสามารถออกแบบทัง้ชนิดของวัสดุและระบบ 

ประหยดัพลงังานได้ตัง้แต่ยงัไม่ริเร่ิมโครงการมีระบบตรวจวดัพลงังานให้กับลกูค้า

เพ่ือรวบรวมข้อมลูประหยดัพลงังานและเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับเปลี่ยน

ระบบพลังงาน การตรวจวัดพลังงานสามารถใช้เคร่ืองตรวจวัด (Data Logger)  

หรือ มีบุคคลไปจดตรวจวัด พลังงานตามตัวอาคาร และน�ามาจัดท�าในระบบ  

Internet of Things (IOT) ซึง่เป็นสิง่ชีว้ดัท่ีมีประสทิธิภาพและต้นทนุต�่า และสามารถ

ขึน้ระบบออนไลน์ได้แบบ Realtime ตลอดจนการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์โครงการ 

ทัง้การรายงานผลความคืบหน้า การสาธิตการใช้งานในรูปแบบสื่อมลัติมีเดีย และ 

การจดังานประชาสมัพนัธ์ (Event) 
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PPS ONEWORKS : บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ�ำกัด
บริษัท PPS Oneworks บริษัทท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงบริษัท พีพีเอส ดีไซน 

จ�ากัด หรือ PPSD โดยการร่วมทุนกับบริษัทสถาปนิกชัน้น�าจากประเทศอิตาล ี 

Oneworks ซึ่งมีประสบการณ์มากมายทัง้ด้านงานสนามบิน งานรถไฟ งานเรือ  

และการออกแบบเพ่ือพฒันาเมือง (Urban Design) ท�าให้เพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการรับงานประเภทต่างๆ ได้มากขึน้ รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 

ของกลุม่บริษัท ทัง้การออกแบบ การท�าส�ารวจและปริมาณราคา (Quantity Surveyor) 

รวมถงึการท�า Technical Support ด้วยการใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information 

Modeling) ในการสร้างแบบจ�าลองอาคาร เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการออกแบบ  

การควบคมุการก่อสร้าง การบริหารต้นทนุ พร้อมทัง้มีสว่นช่วยในการน�าเสนอข้อมลู

โครงการให้เป็นภาพท่ีชัดเจน เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างเจ้าของโครงการ  

ท่ีปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้ รับเหมาก่อสร้าง รวมถงึการจดัเก็บและรวบรวม

ข้อมลูโครงการทัง้หมดและเพ่ือการบริหารจดัการอาคารตอ่ไปในอนาคต 
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  กำรส่ือสำรที่เป็นเลิศ
  To Achieve Good Communication

PPS ให้ความส�าคญักบัการสื่อสารองค์กร โดยพนกังานจะต้องมีความเข้าใจท่ีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในเร่ืองของ 

การสือ่สารด้านวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเปา้หมายการด�าเนินงานท่ีชดัเจน ผา่นการพดูคยุการประชมุเพ่ือสง่เสริมให้พนกังาน

ได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และมีสว่นชว่ยพฒันาบริษัทฯ นอกจากนีใ้นปี 2561 เราได้จดัท�า PPS News เพ่ือเผยแพร่

ข้อมลูขา่วสารและสวสัดิการตา่งๆให้พนกังานรับทราบ รวมถงึใช้ระบบ MyPPS เป็นช่องทางการสื่อสารระหวา่งพนกังาน และ

เผยแพร่นโยบายภายในของบริษัทฯ

เชน่เดียวกนัส�าหรับภายนอกองค์กร ผู้ ถือหุ้น คูค้่า ลกูค้า หมายรวมไปถงึสื่อมวลชน ท่ีจะมีความเข้าใจรับรู้ในตวับริษัท 

PPS ได้อยา่งถกูต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยเราจะมีเคร่ืองมือในการสือ่สาร (Communication Tools) คือ การจดัให้มี 

การประชาสมัพนัธ์อยา่งถกูต้องผา่นกิจกรรมท่ีบริษัทฯจดัขึน้ หรือแม้แตก่ารเข้าไปมีสว่นร่วมในงานตา่งๆ เพ่ือเป็นการเปิดกว้าง

ทางวิสยัทศัน์ ตลอดจนชว่ยขยายตลาดกลุม่เปา้หมาย และเพ่ิมมลูคา่แก่องค์กรให้เทียบเทา่กบัระดบัสากล เชน่ การจดัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day การจดัท�า PPS Company Snapshot รวมถงึการเข้าร่วมงาน 

Road Show เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมลูบริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูทางการเงิน และแผนธรุกิจของบริษัทฯ ให้กบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ 

และสื่อมวลชนได้รับทราบ

ทัง้นี ้PPS ไมล่ืมท่ีจะค�านงึถงึหวัใจหลกัของการสื่อสารองค์กรท่ีดี คือการน�าเสนอขา่วสารท่ีเป็นความจริง โดยเร่ิมจาก

การสร้างความน่าเช่ือถือ การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และเน้นย�า้ในเร่ือง 

การเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลากรทัง้ภายในและนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอ่องค์กรในทางบวก  

น�ามาซึง่ผลลพัธ์แหง่การด�าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืนนัน่เอง
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PPS ได้รับการขึน้ทะเบียนคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร กบั องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

หรือ อบก. แล้วเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561 และมีพิธีมอบเกียรตบิตัรให้กบัผู้ประกอบการท่ีผา่นการขึน้ทะเบียนฉลากคาร์บอน 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2561 ในงาน “ร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ แอท

เซน็ทรัลพลาซา่ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จดัโดยองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จากนโยบาย

สูก่ารปฏิบตัิจริงประกอบกบัการได้รับใบรับรองนี ้ จะเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่การท�า CFO ภายในองค์กรของ PPS จะเดินทางไปสู ่

เปา้หมายได้อยา่งยัง่ยืนในอนาคต

กำรติดตั้งแผงโซลำร์เซลล์ และนโยบำยลดกำรใช้
โซลาร์เซลล์หรือพลงังานแสงอาทิตย์ถือเป็นอีกหนึง่พลงังานทางเลอืกท่ีนา่สนใจ ด้วยหลกัการแปลงแสงของดวงอาทิตย์ 

จากโซลาร์เซลล์จ�านวนมาก ซึ่งข้อดีของพลังงานโซลาร์เซลล์นีคื้อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ เป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า 

ท่ีไม่ส่งเสียงดงั ขณะท�างาน สามารถดแูลและบ�ารุงรักษาง่าย และเป็นอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้แบบอตัโนมตั ิ 

ด้วยหลกัการแปลงพลงังานแสงมาเป็นพลงังานไฟฟา้แล้วใช้งานได้อยา่งโดยตรงทนัที PPS ได้ให้ความส�าคญัในการปลกูจิตส�านกึ

ให้กบัคนในองค์กรให้ตระหนกัรู้ถึงการช่วยกนัประหยดัพลงังาน และลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้เท่าท่ีจ�าเป็น ตลอดจนร่วมกนั 

เรียนรู้เก่ียวกับพลังงานทางเลือก ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2561 เราได้ทดลองติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

หรือ โซลาร์เซลล์ บนหลงัคาส�าหรับอาคารส�านกังานใหญ่ โดยการผลิตไฟฟ้าจะเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบการ สง่-จ่าย ไฟฟ้าเดิม 

ของอาคารส�านักงานท่ีด�าเนินการอยู่ (On-Grid System) มีระบบการตรวจวัด บันทึกค่าและแสดงผลการผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูผา่นแอพพลเิคชัน่บนมือถือได้

นอกจากนี ้ PPS ยงัมีนโยบายเพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรอ่ืนๆ อยา่งคุ้มคา่ เราได้มีการตรวจวดัการใช้น�า้ ไฟฟา้  

และกระดาษทกุๆ เดือน รวมทัง้มีเป้าหมายก�าหนดใช้ประจ�าปี ท่ีแสดงให้เห็นแล้วว่าภายในออฟฟิศมีการลดจ�านวนการใช้

ทรัพยากรดงักล่าวลงเร่ือยๆ รวมถึงได้ท�าการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบประหยดัพลงังาน LED เน่ืองจากเป็นพลงังานท่ีคุ้มค่า  

ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง เพราะพลงังานไฟฟ้าส่วนใหญ่นัน้จะผลิตจากเชือ้เพลิงฟอสซิล ซึ่งในการผลิตก่อให้เกิด 

ก๊าซเรือนกระจก การท่ีเราเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ซึง่มีสว่นชว่ยลดการใช้พลงังานได้ถงึเทา่ตวั จงึเป็นการลดก๊าซเรือนกระจก

และก๊าซพิษได้เป็นเทา่ตวัเชน่เดียวกนั 

 PPS มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีสว่นช่วยประหยดัพลงังานโลก โดยเร่ิมจากองค์กรเอง และเป็นการเน้นย�า้ 

ความตระหนกัรู้ของพนกังาน (Awareness) ในเร่ืองของการรู้คณุค่าของทรัพยากร การติดตัง้โคมไฟฟ้า LED ณ ส�านกังาน  

ซอยพระรามเก้า 58 โดยน�ามาใช้แทนโคมไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น Fluorescent, โคมไฟฟ้า Down Light ท่ีใช้งานอยู่ภายใน

อาคารปัจจบุนั จงึช่วยลดการใช้พลงังาน และยงัคงรักษาระดบัคา่ความสวา่งให้ได้ตามมาตรฐาน ซึง่ผลลพัธ์ท่ีได้คือตวัอาคาร 

มีความร้อนน้อยลง ชว่ยประหยดัคา่เคร่ืองปรับอากาศ ยงัมีสว่นชว่ยโลก ชว่ยประเทศชาตปิระหยดัพลงังาน และขบัเคลือ่นองค์กร

ทัง้ในเร่ืองภาพลกัษณ์ท่ีดี ก�าหนดโครงสร้างคา่ใช้จา่ยด้านพลงังาน มีสว่นผลกัดนัให้ธรุกิจเตบิโตยัง่ยืนย่ิงๆ ขึน้ไป

  ใส่ใจสุขภำพ 
  แนวคิดเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

ใส่ใจสุขภำพ แนวคิดเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 
นอกจากเป็นผู้ ควบคุมดูแลงานก่อสร้างท่ีดีแล้ว PPS ยังมีปณิธานท่ีจะให้พนักงานและองค์กรของเรามีส่วน 

ในการควบคุมปัจจัยอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

โดยมุง่ปลกูฝังแนวคดิตา่งๆ อาทิ แนวคิดในการลดการใช้พลงังานทางเลือก หรือพลงังานทดแทน เพ่ือให้ได้ผลเชิงบวกตอ่สงัคม

และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ในขณะเดียวกนัแนวคิดเพ่ือสิ่งแวดล้อมดงักล่าวยงัเก่ียวโยงถึงการใส่ใจดแูลสขุภาพขัน้พืน้ฐาน 

ท่ีทัง้พนกังานในองค์กร หรือสมาชิกในสงัคมทกุคนพงึจะได้รับ บริษัทฯจึงได้ริเร่ิมโครงการต่างๆ มากมายเพ่ือเป็นสว่นกระตุ้น 

จิตส�านึก ความรับรู้ต่อด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันเก่ียวเน่ืองกับสุขภาพท่ีดีต่อพนักงานในองค์กร 

รวมถึงหน่วยงานในสงัคม ชมุชนต่างๆ ท่ีเราได้เข้าไปจดักิจกรรม ซึง่โครงการต่างๆ มากมายทัง้ภายในและภายนอกองค์กรนี ้ 

PPS ตัง้ใจท่ีจะจัดให้มีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากร เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

คณุภาพชีวิต และสขุภาพท่ีดีของทกุคนในสงัคม

ออฟฟศิสีเขียว
กำรจัดท�ำกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization : CFO)

PPS ได้จัดท�านโยบายการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริน้ท์เป็นลายลกัษณ์อักษรขึน้ เพ่ือก�าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต  

นโยบายการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ และหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ภายในออฟฟิศ  

ซึ่งค�าว่า คาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร (CFO) นัน้หมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ  

ภายในออฟฟิศหรือองค์กรตา่งๆ เชน่ การใช้ไฟฟา้ การใช้สารท�าความเย็น การปลอ่ยของเสีย เป็นต้น 

 จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท�าให้ประเทศตา่งๆ ทัว่โลกต่ืนตวัในการด�าเนินงานเพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

PPS เล็งเห็นความส�าคญัและปัญหาเร่งด่วนนี ้ จึงด�าเนินการตรวจวดัและประเมินค่า CFO ภายในองค์กรเพ่ือพฒันาองค์กร 

ให้รู้ถึงการควบคมุและใช้พลงังานอย่างคุ้มค่ามากย่ิงขึน้หรือลดพลงังานบางส่วนท่ีสามารถใช้พลงังานอ่ืนทดแทน นอกจาก 

จะเป็นการลดสาเหตขุองปัญหาสขุภาพและสิง่แวดล้อมในระยะยาวแล้ว ยงัเป็นการลดต้นทนุการผลติ และเพ่ิมโอกาสทางธรุกิจ 

ซึ่งเราต่างทราบดีว่าพลงังานเป็นปัจจยัส�าคญัในกระบวนการงานก่อสร้าง PPS จึงตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ เช่ียวชาญในการ 

ให้ค�าปรึกษาด้านพลงังานให้กับลูกค้า ควบคู่กับงานท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง เช่น การวางระบบพลงังานการเลือกสาร 

ท�าความเย็น การเลือกวสัด ุการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 
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Care Our
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ในฐานะผู้ เชียวชาญท่ีปรึกษาด้านท่ีปรึกษาการก่อสร้างซึง่มีประสบการณ์ยาวนาน PPS จึงได้ใช้หลกัในการพฒันา

นวตักรรมท่ีค�านงึถงึสิง่เหลา่นีด้้วย ไมว่า่จะเป็น Project live Sitewalk และ Bluebook ท่ีสามารถเก็บข้อมลูของชนิดและปริมาณ

วสัดท่ีุถกูใช้ไปในแตล่ะโครงการ ท�าให้เราสามารถควบคมุ และลดการใช้วสัดท่ีุไมจ่�าเป็น และจากการเก็บข้อมลูเหลา่นีเ้ราสามารถ

น�ามาแนะน�าลกูค้าในการใช้วสัดทุดแทนอ่ืนๆ ลดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลงังาน นอกจากนีย้งัสามารถลดต้นทนุ 

การผลิต และสามารถน�าข้อมลูท่ีเรารวบรวมตัง้แตเ่ร่ิมก่อสร้างขอรับรองเป็นอาคารมาตรฐานระดบัสากล (LEED) ได้ภายหลงั 

โครงการแล้วเสร็จ หรือแม้แต่ความสนใจท่ีเพ่ิมมากขึน้ในเทรนด์สุขภาพของผู้ อยู่อาศัยกับหนึ่งมาตรฐานท่ีก�าลังมาแรง  

ท่ีเรียกวา่ WELL Building Standard ซึง่ทัง้หมดจะย่ิงเป็นเคร่ืองตอกย�า้วา่ PPS ไมเ่คยหยดุน่ิงท่ีจะพฒันาตนเองตามกระแสโลก 

เพ่ือน�านวตักรรมใหม่ๆ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ีสดุ

ควำมภูมิใจกับโครงกำรสีเขียวที่เรำมีส่วนร่วม 
เราได้มีส่วนในการสร้างอาคารมาตรฐานโลก 

ใ ห้ เ ป็นทั ง้  Green Bui ld ing และ Green Area  

อันสะท้อนถึงความใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบการท�างาน และผลงานท่ีเรา 

ภูมิใจ เช่น ควบคุมโครงการก่อสร้างอาคารมาตรฐาน

ระดบัสากล (LEED) ได้แก่ โครงการ Iconsiam Superlux  

Residence ท่ีพกัอาศยัท่ีมีแนวคดิใสใ่จตอ่คณุภาพชีวิตท่ีดี 

ของผู้พักอาศัย และชุมชนโดยรอบ ซึ่งเราได้ด�าเนินการ 

ตามมาตรฐาน LEED ท่ีช่วยลดทรัพยากรโลกด้วยการใช้ 

วัสดุบางส่วนท่ีเป็นวัสดุรีไซเคิล มีมาตรการควบคุม 

คณุภาพอากาศ และการควบคมุวสัดท่ีุมีมลพิษในระหวา่ง 

การก่อสร้าง นอกจากนีย้ังมี โครงการ Siam Sindhorn  

ท่ีได้รับรองมาตรฐานประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

(LEED) ด้วยแนวคดิท่ีจะออกแบบและก่อสร้างให้ตวัอาคาร

มีความคงทนมากท่ีสดุถึง 100 ปี รวมทัง้รองรับภยัพิบตัิทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้บ่อยในยคุนี ้ ไม่ว่าจะเป็นน�า้ท่วม แผ่นดินไหว  

วาตภยั หรือความปลอดภยัในอนาคต เน่ืองจากโครงการได้ออกแบบเผ่ือไปถึงกลุ่มผู้อยู่อาศยัท่ีเป็นผู้สงูอายุอีกด้วย ซึ่งทัง้  

2 โครงการนี ้ คือความภาคภูมิใจของ PPS ท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างในอาคารท่ี 

เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมส�าหรับผู้อยูอ่าศยัและโลกในระยะยาว 

ดูแลลูกค้ำภำยหลังโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ : Tesco Lotus Energy Saving 
มากกวา่ 24 ปีท่ีกลุม่ลกูค้าในเครือ Tesco Lotus ได้ให้ความไว้วางใจ และให้เราเป็นท่ีปรึกษาดแูลโครงการจนแล้วเสร็จ 

มากกวา่ 192 โครงการ “Tesco Lotus Energy Saving” เป็นอีกหนึง่โครงการท่ี PPS มีโอกาสเป็นผู้ประสานงาน รวบรวมข้อมลู 

การประหยดัพลงังาน (Saving) ด้านต่างๆ ให้แก่ Tesco Lotus เช่น โครงการ LED Project การเปลี่ยนเป็นโคมไฟ LED  

แทนตวัโคมไฟเดมิ โครงการตดิตัง้เคร่ืองโอโซน (Non Chemical Treat Condenser side) หรือการเปลี่ยนเคร่ือง Water Cool  

Chiller เป็นเคร่ือง Air-Cool Chiller เป็นต้น PPS จะท�าหน้าท่ีเป็นผู้ รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการเปลี่ยนใช้สินค้า 

ประหยดัพลงังาน ซึง่ผลของการท�าโครงการ Tesco Lotus Energy Saving นีน้อกจากแสดงปริมาณการลดพลงังานให้กบัลกูค้า

ได้จริงแล้ว ยงัแสดงผลวา่ลกูค้าสามารถลดต้นทนุคา่ใช้จา่ยพลงังานจากการประหยดัพลงังานได้อีกด้วย 

จากการด�าเนินงานท่ีใส่ใจ ดูแล และส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเสมอมา ในงานพิธีเปิด Tesco Lotus 

สาขาบางกรวย-ไทรน้อย ซึง่เป็นสาขาท่ี 2000 ของ Tesco Lotus เม่ือเดือนสิงหาคม 2561 ท่ีผ่านมา PPS ได้รับเกียรติบตัร  

Long-Standing Partnership ในฐานะคูค้่าผู้ประกอบการไทยท่ีเตบิโตเคียงคูม่ากบั Tesco Lotus ถือเป็นรางวลัแหง่ความภาคภมิูใจ 

เพ่ือตอบแทนความสามารถและความจริงใจท่ีเรามีให้กบัลกูค้าเสมอ

น�้ำ 
(หน่วย) 524 497

ไฟฟำ้ 
(หน่วย) 59,040 58,400

กระดำษ 
(รีม) 965 1,085

เป้ำหมำยกำรใช้ 500 
หน่วย/ปี

50,000 
หน่วย/ปี

800 
หน่วย/ปี

ผลรวม 
ม.ค. - ธ.ค. 60

473 
หน่วย/ปี

58,960 
หน่วย/ปี

768 
หน่วย/ปี

ผลรวม 
ม.ค. - ธ.ค. 61

480 
หน่วย/ปี

53,880 
หน่วย/ปี

812 
หน่วย/ปี

ก่อนมีนโยบาย

เปรียบเทียบการใช้นํ้า ไฟฟา้ และกระดาษ
ปี 2558-2559

2558 2559รายการ

หลังมีนโยบาย

เป้าหมายการใช้นํ้า ไฟฟา้ และกระดาษ
ของ PPS สํานักงานใหญ่ ปี 2560-2561

นํ้า ไฟฟา้ กระดาษรายการ

มำตรฐำนอำคำรสีเขียว LEED 
สร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) เป็นมาตรฐานการก่อสร้างอาคารเพ่ือใช้ประเมิน 

ความใส่ใจและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของอาคารและสิ่งก่อสร้าง โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย  

 1. สถานท่ีตัง้โครงการเพ่ือความยัง่ยืน (Sustainable Site) ค�านงึถงึการ เข้าถงึแหลง่คมนาคมท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  

 2. การใช้น�า้อยา่งมีประสทิธิภาพ (Water Efficiency) 

3. พลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) ค�านงึการใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ 

4.  วสัดแุละทรัพยากร (Material and Resources) เพ่ือการเลือกใช้วสัดท่ีุลดขยะในการก่อสร้าง 

5.  คณุภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality) เพ่ือสขุภาพของผู้อยูอ่าศยั 

6.  นวตักรรมในการออกแบบ (Innovation in Design) เพ่ือสร้างอาคารเขียว 

7.  ความส�าคญัเร่งดว่นของภมิูภาค (Regional priority)

หมายเหต:ุ บริษัทฯ มีจ�านวนการใช้กระดาษมากขึน้ เน่ืองจาก จ�านวนโครงการและจ�านวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถงึการขยายขอบเขตงานของบริษัทฯ

18,000
ประหยัดค่าไฟ
จากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 

72,000 
หรือ

บาทต่อปี

บาท

(เริ่มติดตั้งในเดือนกันยายน 2561)

0.04
ลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

24 
หรือลดไป

%

kg.CO2e/หน่วย 
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ระดบัท่ี  2 “Intermediate Training (อายงุาน1-3 ปี)” เน้นการอบรมให้พนกังานระดบักลาง ให้มีความรู้ความสามารถ 

  ในการตรวจสอบและควบคมุงานก่อสร้าง การประมาณราคาคา่งานก่อสร้าง รวมถงึการตรวจสอบคณุภาพ 

  ท่ีเป็นมาตรฐาน เชน่ แนวทางการเลือ่นขัน้สามญัวิศวกรโยธา แนวทางการค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง  

  IQA ระบบคณุภาพ ISO:2015 และ Onsite Training เป็นต้น 

ระดบัท่ี 3.  “Advance Training (อายงุาน 4-6 ปี)” เน้นการอบรมให้กบัพนกังานในระดบัอาวโุสหรือผู้จดัการโครงการ  

  เพ่ือก้าวสูร่ะดบับริหารตอ่ไป เชน่ การบริหารสญัญาก่อสร้าง FIDIC วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft  

  Project การบริหารความเสี่ยงองค์กร และหลกัสตูรผู้จดัการโครงการ เป็นต้น

ระดบัท่ี 4  “Continuous Training (อายงุาน 6 ปีขึน้ไป)” เป็นการอบรมท่ีมีเนือ้หาเชิง Soft Skill เพ่ือเพ่ิมทกัษะ 

  ในการท�างานท่ีแตกตา่งออกไป รวมถงึเป็นตวัผลกัดนัให้การท�างานประสบความส�าเร็จและก้าวหน้า เชน่  

  Essential Innovation Skills, Powerful Communication, Leadership Skill การพฒันาบคุลิกภาพ  

  และความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  เป็นต้น 

ระดบัท่ี 5  “Special Training” เป็นการอบรมท่ีมีเนือ้หาเฉพาะเจาะจงลงไป เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความช�านาญ 

  ในการท�างานเฉพาะด้านให้มีความโดดเดน่ เชน่ IoT (Internet of Things), BIM, Green Building และ  

  พรบ.การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  เป็นต้น

ปี จ�ำนวนหลักสูตร/ปี จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
ของพนักงำน/คน/ปี

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
ของพนักงำน/ปี

2016 22 11.80 3,054

2017 19 9.13 3,303.5

2018 27 10.68 3,676

Executive Training
Executive Training นีเ้ป็นหลกัสตูรพิเศษท่ีจะมีการอบรมเฉพาะกลุม่ส�าหรับพนกังานท่ีบริษัทฯ เลง็เห็นถึงศกัยภาพ 

อนัโดดเดน่ในการท�างาน จงึสร้างหลกัสตูรและเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพฒันาพนกังาน

เหลา่นีใ้ห้เป็นผู้บริหารในอนาคต โดยประกอบไปด้วยหลกัสตูรทางด้านวิศวกรรมและหลกัสตูรเพ่ือการบริหารธรุกิจ เชน่ Business 

for Non-Business, Investment Strategy, Creating and Leading a Culture of Innovation, The Strategy of leadership 

(SOFT), Customer Expectation and Relationship เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือตอบรับแนวคิดในการวางแผนการพฒันาบุคลากร 

อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนินธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน และเป็นเลศิในสายอาชีพเดียวกนั

กำรจูงใจในกำรสอบเลื่อนระดับใบประกอบวิชำชีพ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนัน้ เป็นอาชีพท่ีถกูควบคมุภายใต้พระราชบญัญตัวิิศวกร และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  

โดยระดบัของใบประกอบวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัภาคีวิศวกร ระดบัสามญัวิศวกร และระดบัวฒิุวิศวกร   

ซึ่งใบประกอบวิชาชีพเป็นสิ่งส�าคัญและถือเป็นเกียรติยศในวีชาชีพวิศวกร เน่ืองจากบริษัทฯ มีศูนย์อบรมของตัวเอง  

พนักงานจึงสามารถสะสมหน่วย PDU ท่ีใช้ในการสอบเลื่อนขัน้ใบประกอบวิชาชีพได้ การสอบเลื่อนขัน้จึงท�าได้ง่าย และ

บริษัทฯ ยงัสง่เสริมโดยการมอบเงินรางวลัเพ่ิมเตมิส�าหรับผู้ ท่ีสอบเลื่อนขัน้ผา่น และจากการท่ีพนกังานได้รับใบประกอบวิชาชีพ 

ท่ีมีระดบัสงูขึน้ท�าให้บริษัทฯ สามารถรับงานได้อยา่งหลากหลายทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการเพ่ิมความมัน่ใจ

ให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับผลงานท่ีตรงตามความต้องการและมีคณุภาพอยา่งแท้จริง โดยในปี 2561มีพนกังานของ PPS 

ท่ีได้รับการเลื่อนขัน้เป็นสามญัวิศวกร ทัง้หมด 2 ทา่น คือ นายปรัญญา เกมาหะยงุ และนายมงคลเฉลมิ คณูสมบตั ิซึง่บริษัทฯ 

ได้ให้เงินสนบัสนนุทา่นละ 30,000 บาท

สร้างคนเก่ง
(ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้พนักงานอยู่เสมอ)

  ดูแลกันและกัน 
  Our Human 
  

PPS มีความเช่ือมัน่ว่าทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคณุค่านัน้คือผู้ ท่ีมีทัง้ความรู้ และมีทัง้ความดี หวัใจหลกัส�าคญัท่ี PPS  

จะต้องให้ความส�าคญัอยู่เสมอนัน่ก็คือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือน�าไปสู่ความยัง่ยืน จนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร และ 

เก็บรวบรวมองค์ความรู้ผ่านนวตักรรมของบริษัทฯ เพ่ือส่งมอบบริการท่ีดีขึน้ให้แก่ลกูค้า ต่อยอดจนเกิดเป็นธุรกิจท่ีสามารถ 

สร้างผลประกอบการให้เพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามการจะพิจารณารับบุคคลเข้าท�างานของบริษัทฯ ยงัคงค�านึงถึงการคดัเลือก 

อย่างเป็นธรรม คือ ค�านึงถึงความแตกต่างทัง้ด้านการศึกษา วฒันธรรม ความคิดทางการเมือง และอุปสรรคทางร่างกาย  

โดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิทัง้ยงัสง่เสริมให้พนกังานพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลาอีกด้วย

กำรดูแลพนักงำน 
เม่ือสมาชิกใหม่ได้ก้าวเข้ามาในครอบครัว PPS ทกุคนก็ได้ช่ือว่าเป็นทรัพยากรบคุคลท่ีเราพิจารณาแล้วว่ามีคณุค่า  

และมีความเหมาะสม แตกต่างกนัไปทัง้อาย ุ เพศ วยั เราจึงค่อยๆ หล่อหลอมให้พนกังานทกุคนได้เรียนรู้วฒันธรรมองค์กร  

และได้วางแผนการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนินธรุกิจ และแผนการพฒันาเส้นทางอาชีพ (Career Path 

 Planning) เพ่ือการพัฒนาองค์กรและพนักงานให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ PPS จึงได้ก่อตัง้ศูนย์อบรม 

เพ่ือพฒันาด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมของตวัเองขึน้ ใช้ช่ือวา่ PPS Training Center โดยจดัให้มีโปรแกรมการพฒันาบคุลากร 

ในหลายรูปแบบ เชน่ การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ซึง่จะใช้วิทยากรจากภายในและภายนอกมาบรรยาย  การอบรม

กบัหนว่ยงานภายนอก (Public Training) การฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Leaning) 

การสอนงาน (Coaching ซึ่งเรามีเป้าให้พนกังานทกุคนจะต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการท�างานของตน 

ไมต่�่ากวา่ 9 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี และได้แบง่หลกัสตูรการอบรมไว้ 5 ระดบั ตาม Career Path Planning  ดงัตอ่ไปนี ้

ระดบัท่ี  1 “Basic Training (อายงุาน 0-1ปี)” เน้นการอบรมให้กบัพนกังานใหม ่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทบาท  

  หน้าท่ีของวิศวกรหรือสถาปนิกในการบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง รวมถึง จริยธรรม จรรยาบรรณ  

  ในการปฏิบตังิานวิชาชีพ 

Society
Care & Share
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นายธนวรรธ ศรีอทุยั ผู้จดัการโครงการ หน่วยงาน 

Homepro Rama 3 ได้เขียนบทความเชิงวิชาการเพ่ือแนะน�า

ข้อแตกต่างของระบบปรับอากาศส�าหรับห้องคอมพิวเตอร์

กบัระบบปรับอากาศธรรมชาติ ท่ีมีความแตกต่างกนัในด้าน

ปริมาณความร้อนในห้อง คา่ความชืน้สมัพทัธ์ ชว่งการควบคมุ

คา่อณุหภมิูความชืน้ การกรองอากาศ Fresh Air และชัว่โมง 

การท�างาน และได้แนะน�าเทคนิคการตดิตัง้ Flexible Connector  

ท่ีถกูต้องไว้ในบทความด้วย

นายเจษฎา เมฆกล่อม ผู้จดัการโครงการ ได้เขียน

บทความการทดสอบการรับน�า้หนักบรรทุกของดิน ด้วยวิธี 

Plate Bearing Test เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ในการแก้

ปัญหาชัน้หินใต้ดินซึง่อยู่เหนือระดบัฐานรากในพืน้ท่ีก่อสร้าง

ซึ่งไม่พบข้อมูลจากการสุ่มเจาะส�ารวจ ซึ่งได้แก้ปัญหานี ้

โดยใช้วิธีการสกัดหินในต�าแหน่งหลมุฐานรากออกบางส่วน 

โดยให้เป็นแนวราบมากท่ีสดุ หลงัจากนัน้จะท�าการลงทราย 

พร้อมบดอดัและท�า Plate Bearing Test เพ่ือหาคา่การรับน�า้หนกั 

บรรทุกของดิน เพ่ือเปรียบเทียบกับ Bearing Capacity  

เดมิท่ีผู้ออกแบบได้ใช้ และยงัมีบทความเพ่ือแนะน�าการเลอืกใช้, 

ตดิตัง้ และข้อควรระวงัของผนงัฉนวน Rockwool Panel อีกด้วย

BEST PRACTICES
การรับมือกบัปัญหาท่ีพบจากการท�างานในหนว่ยงานก่อสร้าง ถือเป็นบททดสอบหนึง่ท่ีพนกังาน PPS ทกุคนต้องพบเจอ  

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา PPS ได้รับค�าช่ืนชมอย่างมากมายจากเจ้าของโครงการ ความส�าเร็จท่ีเกิดขึน้มาจากการท่ีเรามี

บคุลากรท่ีมีความสามารถท่ีน�าองค์ความรู้ท่ีบริษัทฯ มอบให้มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เพ่ือการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสทิธิภาพ 

ในการท�างาน นอกจากนีย้งัถ่ายทอดองค์ความรู้ผา่นบทความทางวิชาการเพ่ือสง่ตอ่ให้เพ่ือนพนกังานได้น�าไปศกึษาเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบตัิงานภาคปฏิบตัิ ซึง่บริษัทฯ ได้ใช้บทความทางวิชาการของพนกังานเป็นหนึง่ในเกณฑ์พิจารณาการขอเลื่อนระดบั

เป็นผู้จดัการโครงการของพนกังานด้วย

“ใบประกอบวิชาชีพ คือ สิ่งท่ีจะท�าให้เราเรียกตวัเองว่าเป็นวิศวกร 

ได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ ผมมีความตัง้ใจจะสอบเลื่อนขัน้อยู่แล้ว เงินรางวลั 

ท่ีบริษัทฯ จะมอบให้ก็เป็นอีกทางหนึ่งท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจในการสอบ  

แตแ่รงกระตุ้นส�าคญัต้องมาจากการอยากพฒันาตวัเองด้วย ในสายงานก่อสร้าง

เราต้องมีความรู้ ความสามารถในการควบคมุงาน ถ้าเราไม่พฒันา เราก็จะ 

ไมเ่ป็นท่ียอมรับของผู้ รับเหมา หรือ Owner ครับ โดย PPS Training Center  

มีสว่นช่วยให้เรามีเปอร์เซ็นต์ในการสอบผ่านสงูครับ ซึง่ดีมากๆ เพราะบริษัทฯ  

มีหลกัสตูรอบรมภายในให้ฟรีๆ เราก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือไปอบรมท่ีอ่ืน  

ซึง่ในส่วนของหลกัสตูรเก่าผมคิดว่าก็ครอบคลมุอยู่แล้ว เพียงแต่หากเพ่ิมเติม 

ในเร่ืองของการจัดกลุ่มผู้ เข้าอบรมจะดีย่ิงขึน้ เช่น อาจจะจัดกลุ่มพนักงาน 

ท่ีเพ่ิงจบใหม่ ท่ียงัไม่มีประสบการณ์กลุ่มหนึ่ง และพนกังานท่ีอบรมไปแล้ว มีประสบการณ์ 5-6 ปีไว้อีกกลุ่ม คือ  

เน้นหลกัสตูรท่ีตรงกบัผู้ เข้ามาอบรมในกลุม่นัน้ๆ ให้สามารถเอาไปใช้ท�างานได้จริงนา่จะย่ิงสมบรูณ์แบบครับ

 ผมอยากจะบอกเพ่ือนๆ วา่ หลายคนในบริษัทฯ เรา ตา่งก็มีความรู้ความสามารถมากพอท่ีจะสอบเลื่อน 

ในระดับสามัญได้ แต่ติดท่ีมัวแต่คิดว่ามันยาก ผมอยากจะบอกว่าทุกคนมีความสามารถพอ ถ้าเราลองมาย่ืน 

ผมว่ามีโอกาสผ่านเกือบทกุคน อยากให้ได้ลองดกู่อน จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาสิ่งท่ีผมอยากจะแชร์คือ ต้องมี 

ความมัน่ใจในตวัเองและเช่ือวา่เราท�าได้ครับ”

คุณปรัญญำ เกมำหะยุง
ผู้จัดการโครงการ

“ผมคดิวา่ใบประกอบวิชาชีพ ชว่ยให้เราท�างานได้หลากหลายมากขึน้  

ซึ่งในตอนแรกผมตัง้ใจอยากจะสอบเลื่อนขัน้ด้วยตวัเองอยู่แล้ว พอบริษัทฯ  

ได้มีโครงการนี ้ โดยมีรางวัลเป็นแรงจูงใจ จึงท�าให้ตัดสินใจได้ไม่ยากครับ 

ประกอบกบัการท่ีมี PPS Training Center ศนูย์ฝึกอบรมเก่ียวกบังานก่อสร้าง 

ถือวา่ชว่ยเราได้มาก ท�าให้เรามีแนวทางมากขึน้ ซึง่ถ้าไมมี่ตรงนีเ้ราอาจจะต้อง

ศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเองครับ 

ส�าหรับหลกัสตูรการอบรมในปี 2562 นี ้ ผมอยากให้มีการฝึกอบรม

คอร์สภาษาองักฤษเพ่ิมขึน้ เพราะจริงๆ แล้ววิศวกรทกุคนจ�าเป็นต้องมีความรู้ 

ด้านภาษาองักฤษท่ีอยูใ่นระดบัของการค้นคว้า สือ่สารได้ อนัจะสง่ผลดีตอ่งานครับ

 ผมอยากเชิญชวนเพ่ือนๆ วิศวกรให้สอบเลื่อนขัน้กันเยอะๆ นะครับ ไอเดียของผมท่ีจะฝากไว้คือ  

เราเขียนผลงานไปอย่างไร กรรมการเขาก็จะถามในสิ่งท่ีเราเขียน เราจงึสามารถไกด์ตวัเองได้ในระดบัหนึง่ หากเรา

เตรียมตวัเองให้พร้อม ก็จะย่ิงชว่ยเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัเราได้ครับ”

นำยมงคลเฉลิม คูณสมบัติ
ผู้จัดการโครงการ
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สวัสดิกำรผู้เกษียณอำยุ
บคุลากรท่ีพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานเม่ืออายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์จะได้รับเงินเกษียณเป็นคา่ชดเชยตามกฎหมาย

แรงงานตามอายงุานของพนกังาน นอกจากนีย้งัสามารถท�างานร่วมกบั PPS โดยจะได้รับคา่จ้างและสวสัดิการภายใต้เง่ือนไข 

ในการท�าสญัญาจ้างทกุๆ 1 ปี  ซึง่สวสัดกิารนีจ้ะสามารถเป็นสว่นหนึง่ในการรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้คงอยู่

ร่วมงานกบั PPS สืบตอ่ไป และยงัสามารถชว่ยสอนงานแบบ Coaching ให้กบัพนกังานรุ่นใหม่ๆ  ได้ 

สวัสดิกำรพนักงำนลำคลอดได้ถึง 6 เดือน 
ยึดมั่นกำรด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก

สืบเน่ืองจากปี 2558 ท่ีผ่านมา PPS ได้เข้าร่วมโครงการ “Child-Friendly Business” หรือ “การด�าเนินธุรกิจ 

ท่ีเป็นมิตรต่อเด็ก” จดัโดยองค์การยนิูเซฟจากค�ามัน่ท่ีได้ให้ไว้ว่าจะ “เคารพต่อสิทธิของแม่และเด็ก” โดยการเพ่ิมระยะเวลา 

วนัลาคลอดให้แก่พนกังานเป็นเวลาไม่เกิน 180 วนั เพ่ือให้คณุแม่ได้เตรียมตวัก่อนคลอดและหลงัคลอด เพ่ือการดแูลพกัฟืน้ 

สภาพร่างกาย อีกทัง้ยงัเป็นชว่งเวลาท่ีทารกแรกเกิดต้องการการดแูลใสใ่จเป็นพิเศษจากคณุแม่

อยู่นำน 15 ปี และ 25 ปี ได้เหรียญ “คู่ควรแก่กำรไว้วำงใจ”
อีกหนึ่งกิจกรรมท่ีแสดงถึงความผกูพนัระหว่างพนกังานและองค์กรคือการมอบเหรียญทองค�า 1 บาท และ 2 บาท  

จารึกค�าวา่ “คูค่วรแก่การไว้วางใจ” ให้แก่พนกังานท่ีมีอายกุารท�างานตัง้แต ่15 ปี และ 25 ขึน้ไป เพ่ือเป็นการขอบคณุท่ีปฏิบตังิาน

อยา่งคูค่วรแก่การไว้วางใจ เหรียญรางวลันีจ้งึถือเป็นเกียรตสิงูสดุท่ีพนกังานทา่นหนึง่จะสามารถได้รับ และเป็นความภาคภมิูใจ

ของบริษัทฯ ท่ีมีพนกังานท่ีทรงคณุคา่สร้างผลงานดีๆ ให้บริษัทฯ เสมอมา

งำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
การร่วมกนัสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมถื่อเป็นอีกหนึง่กิจกรรมท่ี PPS ได้จดัขึน้เพ่ือเป็นการมอบความสขุ ความสนกุสนาน 

และรางวัลต่างๆ มากมายให้แก่พนักงาน ถือเป็นการตอบแทนท่ีได้ทุมเทแรงกายแรงใจให้กับ PPS มาโดยตลอด เช่น  

การมอบโลร่างวลัให้แก่พนกังานดีเดน่ในสาขาตา่งๆ การแจกสร้อยคอทองค�า การจบัฉลากของขวญั เป็นต้น อีกทัง้ ภายในงาน

ยงัมีซุ้มเกมส์และกิจกรรมตา่งๆ ให้พนกังานได้ร่วมสนกุมากมาย อาทิ การแข่งขนัฟตุบอล การแข่งขนัเกมส์ ROV การแข่งขนั

กองเชียร์ยอดเย่ียม หมากฮอส ตู้ คีบตุ๊กตา ซุ้มถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ กิจกรรมประกวดการแสดงของพนกังาน ซึ่งใช้วิธีหาผู้ชนะ 

โดยการจ�าหน่ายสติ๊กเกอร์แล้วน�าเงินท่ีได้ไปร่วมสมทบทนุบริจาคให้มลูนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินปูถมัภ์  

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สมทบทนุเป็นจ�านวนเงิน 40,000 บาท 

อายุการทํางาน ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ

น้อยกว่ำ 3 ปี 0

ตั้งแต่ 3 ปี แต่น้อยกว่ำ 4 ปี 50

ตั้งแต่ 4 ปี แต่น้อยกว่ำ 5 ปี 75

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 100

IT CAMP
นอกจากการสง่เสริมศกัยภาพด้านวิชาชีพ

ทางวิศวกรรม PPS ยงัสง่เสริมให้พนกังานได้พฒันา

ตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

ของบริษัทฯ โดยได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม 

เชิงปฏิบตักิารงานสารสนเทศ ครัง้ท่ี 1 หรือ IT camp 1  

เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ

ตา่งๆ ท่ี PPS ได้พฒันาขึน้ และเป็นการเปิดโอกาส 

ให้ผู้บริหารและพนกังานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ท�ากิจกรรม Workshop ส่งเสริมให้สามารถใช้

งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯได้อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมภายในค่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย การติตตัง้ระบบและ 

การใช้งานแอพพลิเคชัน่ Sitewalk& ProjectLive ในการตรวจงานภายในโครงการ, วิธีการจ�าแนกเอกสารและอพัโหลดผ่าน 

Document Control หรือ PPS Drive และขัน้ตอนการถ่ายและตดัต่อวีดีโอขัน้พืน้ฐาน เพ่ือการจดัท�ารายงานความก้าวหน้า 

ของโครงการในรูปแบบวีดีโอ หรือ Video Monthly Report เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน 

การแสดงความคดิเหน็และพฒันานวตักรรมเพ่ือไปปรับใช้ในองค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

รำงวัล PPS IMPROVEMENT AWARD 
จากกลยทุธ์สร้างคน สร้างงาน และสร้างสรรค์นวตักรรมของ PPS ท่ีส่งเสริม

ให้พนักงานมีการคิดค้นนวตักรรมเพ่ืออ�านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพงาน 

ทกุกระบวนการท�างาน ในปี 2561 PPS ได้สนบัสนนุให้พนกังานเสนอไอเดียในการคิดค้น

และสร้างสรรค์นวตักรรมด้วยตนเองผ่านการประกวด PPS IMPROVEMENT AWARD 

โดยผู้ชนะคือ คณุสชีุวา ศรีบญุเรือง พนกังาน PPS ประจ�าโครงการ สนามบนิสวุรรณภมิู

เฟส 2 ได้น�าเสนอกล่องคดัลอกเคลื่อนท่ี เพ่ือน�ามาเป็นประโยชน์ส�าหรับการคดัลอก 

แบบโครงสร้างทางวิศวกรรม

ใส่ใจให้การดูแลที่ดี 

โครงกำร “Employee Joint Investment Program (EJIP)”
โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาส 

เป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีศกัดิ์และสทิธ์ิเทา่กบัผู้ ถือหุ้นทกุประการ 

โครงการนีไ้ด้จดัท�ามา 3 รุ่นแล้ว โดยรุ่นแรกเร่ิมจากระดบัผู้จดัการโครงการและผู้บริหารระดบัสงู ตอ่มารุ่นท่ี 2 และ 

รุ่นท่ี 3 บริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่พนกังานทัว่ไปได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการด้วย จากโครงการ EJIP รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 พนกังาน

ท่ีเข้าร่วมได้รับผลตอบแทนจากโครงการนีแ้ล้วกวา่ 150% จากเงินต้นท่ีได้ลงทนุไปภายในเวลาเพียง 2 ปีเทา่นัน้

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 
PPS ร่วมสง่เสริมให้พนกังานมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณอายหุรือออกจากงาน โดยจะหกัจากเงินเดือน 5% เป็นเงินสะสม

ในทกุๆ เดือน และบริษัทฯ จะสมทบอีก 5% ในสว่นของกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุเงินทดแทน โดยจะเปิดรับสมคัรปีละ  

2 ครัง้ คือ ในชว่งเดือน ธนัวาคม-มกราคม และในชว่งเดือนมิถนุายน-กรกฎาคม 
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สวัสดิการของพนักงาน

ก�าวแรก
อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป
 สินเช่ือส่วนบุคคล GCAP

  ดอกเบี้ยตํ่า
 ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

  ภาคสมทบ

อายุงาน 3-4 ปี

อายุงาน 4-5 ปี

ได้รับเงินสบทบกองทนุ
สํารองเลี้ยงชีพจากนายจ้าง 50%

ได้รับเงินสบทบกองทนุ
สํารองเลี้ยงชีพจากนายจ้าง 75%

อายุงาน 15 ปี ขึ้นไป
ได้รับเหรียญ
“คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ”
ซึ่งทําจากทองคําหนัก 1 บาท

อายุงาน 2 ปี ขึ้นไป
พนักงานสามารถเข้าร่วม
โครงการ EJIP (Employee
Joint Investment Program)
ซึ่งครอบคลุมพนักงานทุกระดบั

อายุงาน 5 ปี ขึ้นไป
ได้รับเงินสบทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพจากนายจ้าง 100%

อายุงาน 25 ปี ขึ้นไป
ได้รับเหรียญ
“คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ”
ซึ่งทําจากทองคําหนัก 2 บาท

อายุงาน 60 ปี ขึ้นไป
นอกเหนือจากสวัสดิการชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน พนักงาน
สามารถทํางานกับ PPS ภายใต้
เงื่อนไขการทําสัญญาจ้างทุกๆ 1 ป ี

2 ป�

3 ป�

4 ป�5 ป�

15 ป�

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 ประกันสังคม
 ประกันสุขภาพ
 ตรวจสุขภาพประจําปี
 ลาคลอดได้ 6 เดือน

  (มากกว่ากฎหมายกําหนด
  ถึง 3 เดือน)
 ลาช่วยภรรยาเลี้ยงบุตร
 ลาบวช

ฯลฯ

25 ป�

60 ป�

รำงวัล “คุณค่ำคู่ควรแก่ควำมไว้วำงใจ”
รางวัลพิเศษนีจ้ัดขึน้เพ่ือมอบให้แก่บุคลากรของ PPS ท่ีมีความสามารถโดดเด่นในทัง้ 2 ด้านควบคู่กันไป คือ  

ด้านการท�างานและในด้านการท�าคณุความดี  บคุลากรท่ีมีความสามารถจะถกูเสนอช่ือเข้าท่ีประชมุ เพ่ือสรุปหาพนกังานคณุคา่

โดยผู้อ�านวยการโครงการ และเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาเหน็ชอบและอนมุตัิ

บุคลากรท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็น “พนกังานคุณค่าคู่ควรแก่ความไว้วางใจ” จะได้รับแหวนทองค�าหนกั 2 สลึง  

โลป่ระกาศเกียรติคณุ และเงินโบนสัในระดบัสงูท่ีสดุของบริษัทฯ ตามผลประกอบการในแตล่ะปี ได้รับการพิจารณาเลื่อนระดบั

หรือปรับขึน้เงินเดือน เพ่ือเป็นการตอบแทนและเป็นแรงกระตุ้นให้บคุลากรพฒันาตนเองตอ่ไป โดยในปี 2561 มีพนกังานท่ีได้ 

รับรางวลัทัง้หมด 3 ทา่น คือ นายพงษ์เทพ พีรเมธางกรู นายพงศ์ธร ช้างเขียว และนายอนวุฒัน์  แซก๊่วย

กิจกรรม “Adventure Team Synergy รุ่นที่ 4”
ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

PPS จัดงานนีเ้ พ่ือฝึกพนักงานใหม่ให้ปรับตัว 

เข้าระบบของ PPS ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการฝึกระหว่าง

พนักงานใหม่ กับพนักงานรุ่นพ่ี เพ่ือท�าให้พนักงานรุ่นใหม ่

รู้จกัพนกังานรุ่นพ่ี และได้รับฟังประสบการณ์ และข้อแนะน�า 

ในการท�างานต่อไป ภายใต้ปรัชญาการฝึกท่ีโรงเรียนผู้น�า 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท่ีว่า “มีผู้ น�า มีผู้ ตาม  

และมีวินยั”

โครงกำรสัมมนำพนักงำนประจ�ำปี
ทกุๆ ปี บริษัทฯ จดังบประมาณไว้ส�าหรับการจดัสมัมนาภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้พนกังานท่ีอยู่ต่าง 

หน่วยงานกัน ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เพ่ือใช้ในการท�างานต่อไป โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ  

ได้จดัทริปสมัมนาท่ีประเทศออสเตรีย

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจพนักงำน
ความพึงพอใจของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนกังาน รวมทัง้ให้พนกังานได้เสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสิ่งท่ีอยากให้บริษัทฯ ได้ปรับปรุง 

รวมถงึกิจกรรมสง่เสริมศกัยภาพการท�างานในด้านตา่งๆทัง้ด้านวิชาการและกิจกรรมเพ่ือสงัคม เชน่ หลกัสตูรการอบรมท่ีสนใจ  

เพ่ือจดัท�าแผนการอบรมในปี 2562 ซึง่พนกังานได้เสนอให้จดัท�าหลกัสตูรความปลอดภยั การปริมาณราคากลาง และการบริหาร

สญัญาก่อสร้างเพ่ิมเติมจากหลกัสตูรเก่า นอกจากนีย้งัมีเร่ืองของสวสัดิการท่ีอยากให้เพ่ิมเติม และกิจกรรม CSR ท่ีพนกังาน

สนใจเข้าร่วม เป็นต้น

PPS จะน�าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปพฒันาระบบการบริหารงานบุคคล การพฒันาบุคลากร การเรียนรู้ ตลอดจน 

การสร้างความสขุ ความพงึพอใจและแรงจงูใจในการท�างานของพนกังานในองค์กรตอ่ไป โดยปี 2561 ท่ีผา่นมา พบวา่ พนกังาน

มีความพงึพอใจในเร่ืองความเอาใจใสใ่นการชว่ยแก้ปัญหาจากผู้บงัคบับญัชามากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 74 จากพนกังานทัง้หมด 

และมีอตัราการลาออกของพนกังานอยูท่ี่ร้อยละ 18.26 

ส่งเสริมความสามัคคี
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สรุปรายชื่อพนักงานที่ได�รับคำชมเชยจากลูค�า
นายอาชัญ จันทรัศน์
พนักงาน PPS หน่วยงาน Tesco Lotus บรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

 “เป็นผู้จัดการโครงการที่ไม่เคย
ทํางานงานประเภท Hyper Market
มาก่อน แต่สามารถ บริหาร
โครงการได้ดี ขอชื่นชม”
         คุณประพันธ์ อนันตสิริ

นายอภิชาติ ศรีสุข
พนักงาน PPS หน่วยงาน Tesco Lotus
Energy Saving Project Phase 1

 “ขอชื่นชม คุณโหน่ง อภิชาติ
ทํางานได้ดีมาก”
คุณกายสิทธิ์ ปิยะมงคลวงศ์
(Energy Manager)

นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์
พนักงาน PPS หน่วยงาน ที่ทําการศาลฎีกา

 “การทํางานดีมาก โดยเฉพาะคุณประวัติ
เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจเป็นอย่างมาก”
คุณณัฐวัฒน์ แก้วขาว
(เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ)

นายเสริมศักดิ์ กาญจมาภรณ์กุล
และ คุณสมชาย ภากะสัย
พนักงาน PPS หน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร SLD

 “ขอชมเชยพนักงานทั้งสองท่าน
ที่ช่วยดูแลงานเป็นอย่างดี”
    คุณวัฒนชัย มะรุมดี
(Senior Project Construction Manager)

นายคมสัน พรมศรี
พนักงาน PPS หน่วยงาน Tesco Lotus Store
Improvement Project

 “ขอชมเชยช่างบอม ในการตรวจ
เอกสารเพ่ิม-ลด ได้อย่างชัดเจน”
คุณลือเกียรติ์
(Store Development Manager)

นายธาวิน สงครามรอด
พนักงาน PPS หน่วยงาน บ้านพักหัวหิน

 “เป็นทีมงานที่ดีที่สุดที่เคยร่วมงานมา
โดยเฉพาะคุณธาวิน”

      คุณทัศนีย์ ครัวลี
(วิศวกรโยธา)

นางรัตนาภรณ์ โพธิ์คําฉาย
พนักงาน PPS หน่วยงาน Le Monaco

“ให้การช่วยเหลือและร่วมมือดีมาก”
คุณทัศนีย์ ครัวลี
(วิศวกรโยธา)

นายกฤษฎา น้อยหนัน
พนักงาน PPS หน่วยงาน ไทยรัฐ
งานปรับปรุงอาคาร 17 และโรงจักร

 “ขอชมเชย คุณก้าน สามารถควบคุมและ
ประสานงานกับไทยรัฐได้เป็นอย่างดี”
คุณพีรพัฒน์ บัวไข
(วิศวกรไฟฟา้)

นายพงศ์ธร ช้างเขียว
พนักงาน PPS หน่วยงาน ไทยรัฐ
งานปรับปรุงอาคาร 9 และอาคาร 1

 “มีความใส่งานดี”
  คุณทัศนีย์ ครัวลี
(วิศวกรโยธา)

นายคุณยศ บุญเพ่ิม
พนักงาน PPS หน่วยงาน รถไฟฟา้สายสีนํา้เงิน

 “ขอชื่นชมคุณคุณยศ ในความใส่ใจ
ติดตามงาน และดูแลผลประโยชน์
ของนายจ้างเป็นอย่างดี”
คุณวิทยา พันธุ์มงคล
(ผู้อํานวยการโครงการ/ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.)

พนักงาน PPS ทุกคนในหน่วยงาน
เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี

“ขอชื่นชมทีมงานทุกท่าน ทั้งตําแหน่ง QS และ CM
ที่ทํางานด้วยความตั้งใจ เป็นทีมงานที่ประทับใจ และอยากใช้บริการในครั้งต่อไป”
คุณศรีศักดิ์ รุจิกาญจนา
(ผู้จัดการอาวุโส เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี)
 

Our Client กำรดูแลลูกค้ำ
ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

การปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความจริงใจ เป็นธรรม และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือลกูค้าอยู่เสมอ เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณ 

ท่ีบริษัทฯ ก�าหนดให้เป็นมาตรฐานส�าหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ด้วยเหตนีุ ้ PPS จงึให้ความส�าคญักบั 

ความพงึพอใจของลกูค้า น�าค�าแนะน�าและผลประเมินของลกูค้ามาเป็นสว่นหนึง่ในการประเมินผลงานของโครงการเพ่ือน�าข้อมลู 

ท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไขและพฒันาการให้บริการ และกระบวนการท�างานของบริษัทฯ  ทัง้ยงัพฒันานวตักรรม เพ่ือใช้อ�านวย 

ความสะดวกในการท�างานและการสง่มอบงาน (Project Live) ตลอดจนใช้ในการจดัการด้านคณุภาพอยา่งเป็นระบบ (PPS Drive)  

และการน�าเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการในรูปแบบวีดีโอเพ่ือการสื่อสารท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย ให้ลกูค้าสามารถ

ติดตามงานได้ตลอดเวลาเพ่ือการแก้ไขอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้สมกับค�าขวญัของบริษัทฯ  

ท่ีวา่ “คุ้มค่าคู่ควร แก่การไว้วางใจ” และ “Trustworthy Innovative Solution”

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ
เพราะความพึงพอใจของลกูค้า เป็นส่วนหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงความส�าเร็จ 

ของเราเสมอมา เพ่ือน�าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไขและพฒันาการให้บริการ และ

กระบวนการท�างานของบริษัทฯ จากผลส�ารวจ ในปี 2561 PPS ได้รับคะแนน 

ความพึงพอใจของลกูค้าอยู่ท่ีร้อยละ 84 และได้มอบรางวลั PPS Customer 

Satisfaction Award ให้แก่พนกังานจากโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถและ

พืน้ท่ีร้านค้าในเซ็นทรัล ชลบรีุ ซึง่เป็นโครงการท่ีได้รับผลประเมินความพงึพอใจ 

จากลกูค้าสงูท่ีสดุ “โดยลูกค้าได้กล่าวช่ืนชมพนักงานทุกท่านทัง้ต�าแหน่ง 

QS และ CM ที่ท�างานด้วยความตัง้ใจ เป็นทีมงานที่ประทับใจ และ 

อยากใช้บริการในครัง้ต่อไป” 

นอกจากนีย้งัมีค�าช่ืนชมจากลกูค้าท่ีสง่ตรงถึงพนกังาน PPS มากมาย  

เป็นท่ีภาคภมิูใจแก่ชาว PPS ตัง้แตผู่้บริหารตลอดจนถงึตวัพนกังานเอง
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โครงกำร “วิศวกรสีขำว”
White Engineer หรือ โครงการวิศวกรสีขาวเป็น

โครงการเพ่ือสงัคมท่ียัง่ยืน เน้นการสร้างเครือขา่ยและสง่เสริม

ภาพลกัษณ์ของวิศวกรท่ีมีความสามารถ นัน่คือ มีความเก่ง 

มีความรู้ และต้องมีความน่าเช่ือถือ คู่ควรต่อการไว้วางใจ 

โดยการท�าตวัเป็นต้นแบบวิศวกรท่ีดีเพ่ือให้เกิดเป็นสงัคมของ

วิศวกรท่ีดี และสร้างสงัคมท่ีดีตอ่ไป 

ด้วยการด�าเนินการให้ความรู้ผ่านการสร้างเครือ

ขา่ยในมหาวิทยาลยัและโรงเรียนตา่งๆ PPS ตระหนกัถงึพลงั 

ของคนรุ่นใหม่ๆ การปลกูฝังให้เหลา่นิสิตนกัศกึษาเข้าใจถึง

หลกัการการเป็นวิศวกรท่ีดี จงึจะเป็นแรงขบัเคลื่อนส�าคญั

ในโลกของการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารนี ้ แนวคิด

วิศวกรสีขาวท่ีถูกส่งต่อสู่ยุคต่อๆ ไป จะน�ามาซึ่งเครือข่าย

วิศวกรท่ีเก่ง และมีรู้คู่ความดี และมีความน่าเช่ือถือต่อไป  

โดยยงัได้จดัท�า Fanpage “White Engineer” อนัจะเป็นช่องทางหลกัและเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดและ 

แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทัง้ทศันคติท่ี
ี
ดีให้วิศวกรด้วยกนัเองหรือคนท่ียงัไม่ได้เป็นวิศวกรได้เห็นต้นแบบของคนท่ีเป็นวิศวกรท่ีดี 

 

แม้อตุสาหกรรมก่อสร้างจะถกูมองวา่เป็นอตุสาหกรรมสเีทา แตส่ามารถท�าให้เหน็ได้วา่วิศวกรสขีาวก็สามารถประสบความส�าเร็จ

และเป็นท่ียอมรับในสงัคมไทย

1.  เพื�อพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

 ของ PPS เอง และบุคลากร

 จากองค์กรอื�นที�เกี�ยวข้อง

2.  เพื�อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน

 ระดบัสากล เช่น RICS PMP 

 IOSH 

1.  สร้างโอกาสในการรับงานจาก

 หน่วยงานภาครัฐมากขึ �น เมื�อ

 วิศวกรของ PPS ได้เลื�อนขั �น

 เป็นสามญัวิศวกรมากขึ �น

2.  สร้างรายได้จากการเปิดหลกัสตูร

 อบรมแก่บคุลากรจากภายนอก

คุณค่าต่อ
ชุมชนและสังคม

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

คุณค่า
ต่อองค์กร

1.  เผยแพร่ความรู้ให้แก่สังคม

 ภายนอก ด้วยการจดัฝึกอบรม

 หลกัสตูรสําหรับบคุคลทั�วไป

2. สร้างความเชื�อมั�น ให้แก่ชมุชน

 รอบข้าง จากบคุลากรที�มีความรู้

 ความสามารถที�ได้รับการรับรอง

Our Society กำรดูแลและใส่ใจสังคม

“if you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.”

African Proverb

เพราะการก้าวท่ียัง่ยืน คือ การท่ีท�าให้ทกุคนในสงัคมมีสว่นร่วม และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกนัๆ PPS จงึร่วมแบง่ปัน

ความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมท่ีตนเองถนดัและเผยแพร่แนวคดิของวิศวกรท่ีดีท่ีมีความใสใ่จ ดแูล และแสดงความรับผิดชอบตอ่

สงัคม โดยการน�าเสนอผ่านกิจกรรมรูปแบบตา่งๆ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจและจดุประกายทางความคิดของคนสงัคมก่อให้เกิด 

เป็นสงัคมท่ีดีตามรูปแบบของ PPS IGNITE

PPS Training center
นอกจากการพฒันาบุคลากรของตนเองให้มีความรู้ PPS ได้ก่อตัง้ PPS Training Center เพ่ือเป็นศนูย์ฝึกอบรม

วิชาชีพวิศวกรรมท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกท่ีสนใจ โดยผ่านการรับรองจาก 

สภาวิศวกร และสามารถท่ีจะผลิตหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง (PDU) ซึ่งผู้ ท่ีมาฝึกอบรมจะได้รับหน่วย PDU และ 

น�าไปทดสอบความรู้ ความช�านาญการประกอบวิชาชีพ เพ่ือการขอเลื่อนระดับใบอนุญาตทางวิศวกรรรมได้ ในปี 2561  

ได้จ�านวนหนว่ยพฒันาความรู้รวม 1,766 หนว่ย มีการจดัหลกัสตูรการอบรมทัง้สิน้ 27 หลกัสตูร โดยมีหลกัสตูร พรบ. การจดัซือ้

จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลกัสตูรการบริหารสญัญาก่อสร้าง FIDIC เป็นหลกัสตูรท่ีบคุคลภายนอก 

ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนีย้งัได้ส่งวิทยากรไปอบรมให้แก่ลกูค้า บริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี ้ จ�ากัด (มหาชน)  

ในหลกัสตูรการจดัการและตดิตามงานก่อสร้าง

 จากความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างสรรค์หลกัสตูรท่ีส�าคญั

ทางด้านวิศวกรรมเพ่ือพฒันาความรู้ให้แก่วิศวกรไทย ท�าให้  

PPS Training Center ได้ รับรางวัลองค์กรแม่ข่าย 

การพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองดีเด่น ประจ�าปี 2561  

จากสภาวิศวกร (ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2)  และยงัได้รับการรับรอง 

ระดบัสากลจากสถาบนั IOSH ซึ่งเป็นองค์กรด้านสขุภาพ

และความปลอดภยัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก PPS Training Center 

จึงสามารถจดัหลกัสตูรการอบรม ท�าการสอบ และรวมถึง 

ท�าการขอใบอนุญาตจากสถาบัน IOSH ให้แก่บุคคล 

ท่ีสอบผา่นการรับรองได้

Knowledge Sharing
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SET Social Impact Gym by mai 
ร่วมพัฒนำศักยภำพธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise, SE)

SET Social Impact Gym เป็นกิจกรรมท่ี CEO 

ของเราเข้าร่วมมาเป็นปีท่ี 2 ท่ีจัดขึน้โดยตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ท่ีเป็นตัวกลางช่วยส่งเสริมการท�างานของ

วิสาหกิจชมุชน (Social Enterprise, SE) เพราะความเข้มแข็ง 

ของคนเลก็คนน้อยคือความเข้มแข็งของประเทศ อีกทัง้แนวคิด

ของสงัคมแบ่งปัน การท�าธุรกิจไปพร้อมกับการพฒันาสงัคม 

ชมุชน และสิง่แวดล้อม เป็นแนวคดิท่ีควรเผยแพร่ออกไป  

ในโครงการนี ้ ดร. พงศ์ธร ธาราไชย CEO ของ PPS 

ในฐานะรุ่นพ่ีท่ีเป็นผู้ มีประสบการณ์การในการท�าธุรกิจมาก่อน  

ได้เข้าร่วมเป็นโค้ช เพ่ือแบ่งปันความรู้ และแนะน�าเทคนิคในการบริหารธุรกิจเพ่ือให้ SE เพ่ือให้น้องๆ SE สามารถเข้าถึง 

ศักยภาพสูงสุดชองตัวเองและสามารถต่อยอดในการท�าธุรกิจเพ่ือสงัคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงได้ ในปี 2561  

ดร. พงศ์ธร ธาราไชย ได้ไปเป็นโค้ช ให้แก่ SE ท่ีท�ากิจการเก่ียวกบัอาหารทะเลปลอดภยั ซึง่มีความสนใจด้านสขุภาพและอาหาร

ทะเลปลอดสารพิษ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารทะเลท่ีปลอดสารพิษท่ีผ่านการจับแบบประมงพืน้บ้านและมาถึง 

มือผู้ บริโภค โดยผ่านขัน้ตอนการเก็บรักษาท่ีน้อยกว่า ท�าให้เราได้อาหารทะเลท่ีปราศจากสารพิษและได้รักษาวิถีชีวิต 

ของชาวประมงพืน้บ้านไว้ โดย ดร. พงศ์ธร ธาราไชย ได้ฝากข้อคิดแก่ผู้ ท่ีสนใจอยากท�าวิสาหกิจเพ่ือชมุชนวา่ “การท�าดีเพื่อ

สังคมหากท�าไปนานๆ แล้ว ไม่ส�าเร็จต้องอย่าท้อ ให้ทบทวนเสมอว่าสิ่งเราท�าอยู่ในปัจจุบนักับสิ่งที่คดิไว้แต่แรกนัน้

ยังเหมือนเดมิหรือไม่ และอย่าหมดไฟในการท�าความด”ี

โดยนอกจากการเข้าร่วมเป็นโค้ชเพ่ือแบง่ปันแนวคดิในฐานะผู้บริหารให้แก่ SE แล้ว PPS ยงัร่วมซือ้สนิค้าและบริการ

เพ่ือสง่เสริมวิสาหกิจชมุชนและร่วมสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนด้วย

โครงกำรควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงภำคกำรศึกษำและภำคธุรกิจ

PPS ได้ร่วมมือกบัสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น และ

มหาวิทยาลยักรุงเทพ หลกัสตูรนานาชาต ิในการร่วมแลกเปลีย่น 

ความรู้โดยการน�านิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัเหล่านัน้  

มาฝึกงานในช่วงภาคฤดรู้อน หรือการท�าสหกิจศึกษาในช่วง 

ระยะเวลา 4 เดือน  เพ่ือให้เดก็รุ่นใหมไ่ด้เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ 

การท�างานในสถานท่ีจริง และเข้าใจว่าการท�างานในอาชีพ 

ท่ีตนเองคาดหวงัไว้เป็นอยา่งไร โดยทางมหาวิทยาลยัจะได้รับ 

Feedback จาก PPS ในการบอกวา่นกัเรียนนกัศกึษาของตนมีความพร้อมส�าหรับการท�างานในภาคอตุสาหกรรมแล้วหรือไม ่ 

หรือควรปรับหลกัสตูรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิอยา่งไร สว่น PPS ก็จะได้ให้พนกังานในแตล่ะฝ่ายฝึกการสอนงานและได้ทีมงาน 

จากนิสตินกัศกึษาไปชว่ยท�างานจริงๆ ถือเป็นโอกาสท่ีดีในการคดัเลือกบคุลากรท่ีเหมาะสมเข้ามาท�างานในบริษัทฯ อีกด้วย

 นอกจากนี ้PPS ยงัเปิดโอกาสให้นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัตา่งๆ เข้าเย่ียมชมโครงการเพ่ือศกึษาดงูานในพืน้ท่ีก่อสร้าง 

และได้ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกบัมหาวิทยาลยัรามค�าแหง โดยวางแผนท่ีจะสร้างงานวิจยัทางวิชาเพ่ือเป็นประโยชน์

แก่สงัคม และเกิดเป็นความร่วมมือกนัระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพฒันาในวิชาชีพวิศวกรรม 

ในประเทศได้อยา่งครบวงจร

ช่ำงมันส์ Blog 
เป็นแหลง่ข้อมลูท่ีรวบรวมบทความด้านงานชา่งและ

วิศวกรรมแขนงต่างๆ รวมถึงประเด็นท่ีคนทั่วไปก�าลงัสนใจ  

ถ่ายทอดออกมาด้วยการสอดแทรกสาระความคิดเห็นดีๆ  

ให้แก่ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มากกว่า  

153 บทความทางวิศวกรรมโดยสามารถติดตามได้ท่ีเว๊บไซต์ 

http://changmuns.blogspot.com/ และ https://www.

facebook.com/changmuns/

Animation “เกร็ดควำมรู้กับลุงพี”
จะดีแคไ่หนถ้าความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิศวกรรม ข้อมลูตา่งๆ 

จะถูกย่อยออกมาให้เข้าใจง่ายและน�าเสนอผ่านแอนิเมชัน 

ท่ีน่ารัก ดเูพลิน และสามารถดดู้วยกันได้ทัง้ครอบครัว PPS 

จึงได้สร้างคาแรคเตอร์ให้ตวัการ์ตูน “ลุงพี” วิศวกรรุ่นใหญ่ 

ภายใต้สโลแกน ใจถึงพึง่ได้ ผู้คอยช่วยตอบค�าถาม Mr.Mole  

ตวัตุน่เจ้าปัญหา เป็นแอนิเมชนัท่ีสนกุสนานช่ือวา่ “เกร็ดความรู้ 

กบัลงุพี” ท่ีสอดแทรกความรู้ด้านวิศวกรรมแบบงา่ยๆ อธิบาย

เร่ืองราวงานชา่งมากมายท่ีคนทัว่ไปสงสยั ให้งานชา่งกลายเป็น 

เร่ืองสนกุและทกุคนสามารถเข้าถงึได้ โดยผู้ชมสามารถน�าความรู้จากลงุพีไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัได้ และยงัเหมาะส�าหรับ 

น้องๆ หนูๆ  กบัคณุพอ่คณุแมท่ี่จะรับชมด้วยกนั นอกจากจะเป็นชว่งเวลาประทบัใจแล้ว เรายงัปลกูฝังให้เขาได้ซมึซบัมมุมองดีๆ

ให้เขาเติบโตขึน้มาเป็นต้นแบบท่ีดีของสงัคมตอ่ไป โครงการนีจ้งึเป็นโครงการท่ีตอ่ยอดจากการสร้างเครือขา่ยในหมูข่องวิศวกร

ด้วยกนัเอง ไปสูเ่ครือขา่ยของคนทัว่ไปในสงัคม โดยสามารถตดิตาม แอนิเมชนั “เกร็ดความรู้กบัลงุพี” ได้ทาง Youtube channel 

ทางชอ่ง Changmuns Channel และยงัสามารถตดิตามเกร็ดความรู้กบัลงุพีในรูปแบบเวบ็การ์ตนูได้ทาง Facebook Fanpage 

White Engineer

InnoCon Bangkok 2018
อีกหนึ่งกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมท่ี 

PPS ได้ชกัชวนสมาชิกในวงการอตุสาหกรรมอย่างวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ

สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ (TCA)  

ร่วมจัดงาน InnoCon Bangkok 2018 เ พ่ือเผยแพร่ 

ความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพฒันา

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ในรูปแบบการเสวนาหัวข้อ "ทิศทาง 

ของการออกแบบในประเทศไทยและเทคโนโลยีท่ีเป็นแรง 

ขับเคลื่อนส�าคัญแห่งอนาคต" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ โลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจ�าประเทศไทย  

ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  โดยภายในงานมีตวัแทนจากผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

ประกอบด้วย บริษัท สถาปนิก 49 จ�ากดั (A49), บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน), บริษัท ไทยโอบายาชิ จ�ากดั, 

บริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง จ�ากดั หรือ KKTT ผู้พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของจงัหวดัขอนแก่น, บริษัท Metropolitana Milanese 

ผู้พฒันาเมืองมิลานและพฒันาเมืองส�าหรับ Milan Expo 2015, และบริษัท Oneworks สถาปนิกชัน้น�าจากประเทสอิตาล ี 

ร่วมแบง่บนัข้อมลูเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาอตุสาหกรรมการก่อสร้างไทยให้เตบิโตอยา่งก้าวหน้าและผลกัดนัให้ผู้ประกอบการ 

อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยกระดบัเพ่ือการแขง่ขนัในระดบัสากล 
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โครงกำรพัฒนำชุมชนร่วมกับลูกค้ำ
“โครงการจะด�าเนินไปอย่างราบร่ืนไม่ได้ หากไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง” การเข้าไปท�าความรู้จัก  

สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง รวมถึงการให้ความรู้ด้านงานช่างท่ีตนเองถนดัแก่ชมุชนโดยรอบโครงการเป็นเร่ืองท่ีพนกังาน PPS 

ใสใ่จท�าเสมอมา PPS ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลกูค้าท่ีมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส�าคญัของการท�ากิจกรรม

ชุมชนสมัพนัธ์ โดยการร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนเสมอมา ในปี 2561 PPS และกลุ่มลกูค้าในเครือ Tesco Lotus  

ได้ไปสอบถามความต้องการของชมุชนรอบๆ หนว่ยงานก่อสร้าง และจดัเป็นโครงการเพ่ือพฒันาพืน้ท่ีอนัจะสร้างประโยชน์ใช้สอย 

ให้แก่ชุมชน เช่น การปรับปรุง-ต่อเติม พืน้ท่ีท�ากิจกรรมหน้าเสาธง สนามเด็กเล่น และอาคารเรียน พร้อมทัง้มอบอุปกรณ์ 

เคร่ืองเขียน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยอดดอนชี อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปรับปรุงและซ่อมแซม 

อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร และห้องน�า้ ให้แก่โรงเรียนกดุสระวิทยานกุลู อ�าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ โครงการพฒันา 

อาคารศูนย์เด็กเล็กและฐานเสาธงโรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ 

โครงการปรับปรุงโรงอาหารและสาธารณปูโภค ให้แก่โรงเรียนบ้านถ้า้ผึง้ อ�าเภอพนม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นต้น

“สขุภาพท่ีดีเป็นท่ีมาของความสขุในการใช้ชีวิตเสมอ “พลงัของคนท่ีรักในการว่ิง” จากความสขุของคน

อีกคนหนึง่อาจจะสามารถสง่ไม้ตอ่ไปยงัอีกคนได้” 

PPS ได้เร่ิมโครงการนีม้าตัง้แตปี่ 2556 จากความคิดริเร่ิมในการวิ่งเพ่ือสขุภาพของตวัเองของพนกังาน 

ไมก่ี่คน เปลีย่นเป็นการอยากว่ิงเพ่ือคนอ่ืน เกิดเป็นเครือขา่ย PPS Run for Love ขยายกว้างขึน้จากในหมูพ่นกังาน

ด้วย กิจกรรมนีย้งัสามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานด้วยกนัได้แม้จะอยู่ต่างหน่วยงาน โดยการ 

ร่วมกนัเก็บสะสมระยะว่ิงในหมูพ่นกังานเพ่ือชว่ยเหลอืเพ่ือนพนกังานท่ีมีปัญหาสขุภาพในกรณีท่ีมีคา่รักษาพยาบาล

นอกเหนือจากสวสัดกิารและประกนัสงัคม และยงัสง่เสริมและสนบัสนนุกลุม่ชมรมว่ิงอาสาสมคัรตา่งๆ ท่ีท�าหน้าท่ี

เป็นนาฬิกาสนามคอยช่วยให้นกัว่ิงสามารถเข้าเส้นชยัได้ทนัเวลาท่ีต้องการ เช่น กลุ่มนกัว่ิงอาสาสมคัรลกูโป่ง 

รันเนอร์ รวมไปถึงการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ ท่ีขาดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือ 

ผ่านโครงการว่ิงการกศุลต่างๆ ซึง่สามารถเก็บสะสมระยะว่ิงได้ถึง 67,017 กิโลเมตร โดยบริษัทฯ จะสมทบทนุ 

กิโลเมตรละ 10 บาท เพ่ือให้พนักงานได้สามารถน�าไปเบิกใช้ 

ในกิจกรรมการกุศลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  

มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครัง้ท่ี 3 เพ่ือน�างบประมาณท่ีได้ไปจัดซือ้ 

เตียงผู้ ป่วยไฟฟ้าและอุปกรณ์การแพทย์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้ ป่วย  

งานวิ่งเพ่ือกรมป่าไม้ เป็นต้น

นอกจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีสขุภาพท่ีดีของตนเอง

แล้ว ยงัสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานทัง้ในและนอกองค์กร 

หนว่ยงานอ่ืนๆ ของรัฐและเอกชน ปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร 

ให้เกิดการถ่ายทอดในหมูพ่นกังานจากรุ่นสูรุ่่น รวมถงึการเป็นองค์กร

ต้นแบบท่ีจะจุดประกายความคิดในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม 

โดยรวมจนเกิดเป็นการสง่ตอ่เร่ือยไปอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ

CSR Sharing

โครงกำร “เด็กในวันนี้ คือ วิศวกรที่ดีในอนำคต” 
เช่ือวา่เม่ือครัง้ตอนเป็นเดก็ ทกุคนยอ่มมีอาชีพในฝัน และใครหลายๆ คนก็เคยอยากเป็นวิศวกร โครงการ “เดก็ในวนันี ้

คือวิศวกรท่ีดีในอนาคต” ของ PPS เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจนีไ้ด้ โดยโครงการนีพ้นักงาน PPS  

ได้ร่วมแรงร่วมใจและคิดริเร่ิม และลงมือช่วยเหลือชมุชนด้วยตนเอง เป็นสิ่งท่ีพิสจูน์ถึงความส�าเร็จของการเป็นต้นแบบให้ผู้คน 

ท�าตามในเร่ืองความรู้และความดี โดยโครงการนีจ้ดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 เร่ิมจากการท่ีพนกังานของเราอยากจดักิจกรรมดีๆ  

ในวนัเด็ก เพ่ือให้พวกเขาได้เห็นต้นแบบ ได้เห็นวิธีการท�างานของพ่ีๆ วิศวกร เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจให้น้องๆ ได้เติบโตขึน้มา 

เป็นผู้ใหญ่ เป็นวิศวกรท่ีดีในอนาคต และเพ่ือสนบัสนนุให้เดก็ๆ ได้มีอนาคตท่ีดี ซึง่กิจกรรมนีไ้ด้รับผลการตอบรับท่ีดีเป็นอยา่งมาก  

รวมถึงเด็กๆ ยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการ ทัง้ยังได้รับแรงขับเคลื่อนให้ตัง้ใจเรียน เพ่ือท่ีจะเติบโต 

ไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีและสามารถสร้างสรรค์สงัคมท่ีดีในอนาคตได้

โครงกำรฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
ของสมำชิกในสังคมวิศวกรรม 
EIT CONSTRUCTION UNITED CUP ครั้งที่ 2

ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง หรือเจ้าของ

โครงการอาจได้พบเจอกันบ่อยๆในสถานท่ีท�างานก่อสร้าง เพ่ือเป็นการ

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและผอ่นคลายจากการท�างาน PPS ร่วมกบัพนัธมิตร

ในอุตสาหกรรมส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขนัในงาน EIT CONSTRUCTION 

UNITED CUP ครัง้ท่ี 2 ชิงถ้วยรางวลัจากวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) นอกจากจะได้พบปะสงัสรรค์และออกก�าลงักาย 

ร่วมกนัผา่นกิจกรรมการแขง่ขนัฟตุบอลแล้วยงัได้ร่วมท�าบญุจากเงินสนบุสนนุ 

โครงการท่ีแตล่ะบริษัทมอบให้จะถกูน�าไปซือ้อปุกรณ์กีฬา และเงินสนบัสนนุ

โครงการอาหารกลางวนัให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนตา่งจงัหวดัตา่งๆ อีกด้วย

โครงกำร “ปันน�้ำใจเพ่ือน้อง”
นอกจากโอกาสทางการศึกษาจะเป็นสะพานส่งน้องๆ ไปสู ่

ความส�าเร็จ การมอบโอกาสต่างๆ เพ่ือสานฝันให้กับเด็กๆ เหล่านี ้

ยงัช่วยสร้างรอยยิม้ให้กบัพวกเขาอีกด้วย โครงการปันน�า้ใจเพ่ือน้องตอ่ย 

อดจากการแขง่ขนัฟตุบอลกระชบัความสมัพนัธ์ EIT CUP ครัง้ท่ี 2 PPS  

ร่วมสมทบทนุเพ่ือสานฝันด้านกีฬาให้แก่นกักีฬาตวัน้อย ซึง่เป็นเยาวชน 

ในโรงเรียนบ้านนกเหาะ อ�าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  

โรงเรียนหาดทรายทอง อ�าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง และโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านใหม่ พฒันาสนัติ อ�าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ 

ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยในโครงการปันน�า้ใจเพ่ือน้องซึง่ทางวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

ได้จัดขึน้ เ น่ืองในโอกาสครบรอบ 75 ปี  เ พ่ือส่งต่ออุปกรณ์กีฬา  

อุปกรณ์การเรียน เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และสิ่งของ 

ท่ีจ�าเป็นให้กบัเยาวชนตวัน้อยท่ีเป็นอนาคตของชาติให้มีสขุภาพแข็งแรง 

และเตบิโตเป็นนกักีฬาอาชีพในอนาคต
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PPS ให้ความส�าคญักับการศึกษาอนัเป็นรากฐานหนึ่งท่ีจะร่วมสร้างสงัคมแห่งความยัง่ยืน เราจึงมี

โครงการท่ีเข้าไปช่วยโรงเรียนบ้านทา่แย้ อ�าเภอดา่นมะขามเตีย้ จงัหวดักาญจนบรีุ อนัเป็นโรงเรียนท่ีน�าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิ และพฒันาจนกลายเป็นโรงเรียน

ต้นแบบ แตด้่วยข้อจ�ากดัทางด้านงบประมาณ ประกอบกบัในปัจจบุนัท่ีมีจ�านวนเดก็นกัเรียนเพ่ิมมากขึน้ ท�าให้ไม่

สามารถขยายหรือพฒันาตอ่ได้ ปัญหาห้องเรียนไมเ่พียงพอตามจ�านวนนกัเรียนท่ีมากขึน้เป็นอปุสรรคส�าคญั น้องๆ 

นกัเรียนตา่งชัน้ ต้องใช้ห้องเรียนร่วมกนั 

กลุ่มพนกังาน PPS ในหน่วยงานก่อสร้างอาคารศาลฎีกาแห่งใหม่ จึงได้น�าเงินจากรางวลั “โครงการ 

ดีเด่นประจ�าปี 2560 และบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานดีเด่นของส�านกังานศาลยตุิธรรม” มาสร้างคณุประโยชน์ 

สูส่งัคม โดยการก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านทา่แย้  

อ�าเภอดา่นมะขามเตีย้ จงัหวดักาญจนบรีุ   เพ่ือเป็นห้องเรียน

ให้แก่นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยได้ลงมือท�าด้วย

ตนเองและใช้เวลาการก่อสร้างทัง้หมด 9 สปัดาห์ และเม่ือได้ 

เข้าไปติดตามโครงการก็ได้พบว่าโรงเรียนมีความต้องการ 

ใช้พืน้ท่ีกิจกรรมหน้าห้องเรียนเพ่ิมเติม พนักงาน PPS  

ในหน่วยงานก่อสร้างอาคารศาลฎีกาแห่งใหม่จึงได้ใช้เงินทนุ

และได้ลงแรงต่อเติมอาคารเรียนเพ่ือให้น้องๆ ได้ใช้เป็นพืน้ท่ี 

จัดกิจกรรมได้อย่างสะดวก ซึ่งในการร่วมมือกันปฏิบัติเอง 

ในครัง้นี ้ นอกจากจะได้สร้างอาคารเรียนและพืน้ท่ีท�ากิจกรรม

เพ่ือให้น้องๆ ใช้ประโยชน์แล้ว ในฐานะท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม

ให้กบัโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ มามากมาย เม่ือได้เปลีย่นบทบาท

มาเป็นผู้ ลงมือสร้างเอง จึงท�าให้เกิดความเข้าใจงานของ 

ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เปิดมมุมองใหม่ๆ  น�าประสบการณ์ไปใช้กบั 

ชีวิตการท�างานจริงได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังเป็นกิจกรรม 

ท่ีสร้างความสามคัคีรักใคร่ในหมูพ่นกังานเองอีกด้วย

1. สร้างความสามคัคี

 ของพนกังานในองค์กร

2. สร้างประสบการณ์ความรู้

 ในด้านการก่อสร้างเพิ�มเตมิ

 ให้แก่พนกังาน

3. สานสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งองค์กร

 ชมุชน และหนว่ยงานภาครัฐ

1. สร้างพื �นที�เพื�อการศกึษา

 ให้แก่ชมุชน

2. ชว่ยเหลือให้เยาวชน

 มีโอกาสได้รับการศกึษา

คุณค่า
ต่อองค์กร

คุณค่า
ต่อสังคม

“จดุเร่ิมต้นมาจากเจ้านาย ดร. พงศ์ธร ธาราไชย   

ชอบออกก�าลังกายโดยการว่ิง ท่านมีแนวคิดว่าควรจะ 

ให้พนักงานทุกคนนอกจากท�างานแล้วควรมีกิจกรรม 

การออกก�าลงักาย เพ่ือท�าให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงเลยมี

การตัง้กลุม่วิ่ง PPS Run For Love ขึน้มากลุม่เรามีสมาชิก  

80 คน และมีการให้สะสมแต้มวิ่ง 1 กิโลเมตรเทา่กบั 10 บาท

เก็บสะสมไว้แตล่ะเดือนเพ่ือไปท�าประโยชน์ให้สงัคมครับ”

เพราะหัวใจที่วิ่งเพ่ือคนอ่ืน
คือหัวใจท่ีมีความสุข

นาย ธีวรา เทียมทัน

“เม่ือปี 2013 พ่ีท่ีเคารพท่านหนึ่งได้ชักชวนให้ 

ไปทดลองลงว่ิงในรายการว่ิงมาราธอนด ู งานว่ิงมาราธอน 

นัน้คือ กรุงเทพมาราธอนท่ีจดัในประมาณปลายปีของทกุปี 

ครับ มนัคืองานวิ่งท่ีอยูใ่นภาพยนตร์เร่ือง “รัก 7 ปี ดี 7 หน”    

นัน่แหละ  ท่ีมีวาทะเดด็วา่ “วิ่งเปล่ียนชีวติ” นัน่แหละครับ

หลังจากท่ีสมัครงานนี ้ ผมก็ลงงานว่ิงไปเร่ือยๆ  

เร่ิมจาก 10 กิโลเมตร ไป 21 กิโลเมตร ไป 42.195 กิโลเมตร  

และจากวนัท่ีผมว่ิงผ่านระยะต่างๆ เหล่านีไ้ปได้ จากท่ีเคย 

คดิวา่จะท�าไมไ่ด้  ผมก็ไมเ่คยท�าไมไ่ด้อีกเลย”

การตัง้เปา้หมายท่ียากล�าบากจนแทบจะท�าไม่ได้

นัน้ เม่ือเราท�าส�าเร็จได้ ก็ท�าให้เราเก่งขึน้ เตบิโตขึน้ ทัง้พลงักาย 

และใจ

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
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เป็นความภมิูใจของ PPS จากการท่ีเฝา้ปลกูฝังให้เกิด

กระบวนความคิดจากความรู้สกึภายในของพนกังาน ท่ีต้องการ

เป็นวิศวกรท่ีดี และให้การช่วยเหลือตอบแทนสังคมทุกเม่ือ 

ท่ีมีโอกาส  ถกูสะท้อนออกมาผ่านโครงการเพ่ือสงัคม เพ่ือช่วย

เหลอืชมุชน และสิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากความคดิริเร่ิมของพนกังาน

เอง อย่างเช่น โครงการรักษ์ป่าผืนสุดท้ายปี 2 เป็นโครงการ

ติดตามงาน CSR ท่ีเกิดจากพนักงานในหน่วยงาน Tesco 

Lotus สาขานางรอง จ.บรีุรัมย์ ท่ีได้ท�าไว้ในปีท่ีแล้วเพ่ือเป็นการ 

มอบของขวญัตอบแทนชุมชนหลงัจากท�างานเสร็จ ผลส�ารวจ

ในอ�าเภอนางรองในตอนนัน้ ชุมชนอยากให้เราช่วยปลูกป่า 

ในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าดงใหญ่ เน่ืองจากเป็นป่าอดุมสมบรูณ์

ผืนสดุท้ายของชาวจังหวดับุรีรัมย์ นอกจากนีย้งัเป็นส่วนหนึ่ง

ของพืน้ท่ี “ดงพญาเยน็-เขาใหญ่” ท่ีได้รับการประกาศจากองค์กร 

UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ร่วมกบั อทุยาน 

แหง่ชาตเิขาใหญ่ ทบัลาน ปางสีดา ตาพระยา เม่ือปี พ.ศ. 2548 

พนกังานจงึได้ชว่ยขยายพืน้ท่ีป่าต้นน�า้บนพืน้ท่ีป่า 1 ไร่ ซึง่ได้รับ

ความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากพวกเราพนกังาน PPS ในหนว่ยงาน

ตา่งๆ รวมกบัเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ ชาวนางรอง และน้องๆ นกัเรียน

จากโรงเรียนในเขตพืน้ท่ี และเน่ืองในโอกาสเป็นเวลาครบ 1 ปี 

ท่ีได้ท�ากิจกรรม พนักงาน PPS จึงได้กลบัไปส�ารวจโครงการ 

ท่ีได้ท�าเอาไว้ 

ผมได้ร่วมงานท�างานกบั PPS มาตัง้แตปี่ 2535 นบัถึง 

ปีนี ้ก็ยา่งเข้าปีท่ี 27 ได้เรียนรู้งานมาหลากหลายรูปแบบ ปัจจบุนั

บริษัทฯ ได้เติบโต พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก เพ่ือให้ 

ทันกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด  

การปรับตัวจึงถือเป็นเร่ืองส�าคัญ ผมในฐานะท่ีเป็นพนักงาน 

คนหนึง่ จงึต้องปรับตวัให้ทนัเชน่เดียวกนั และคดิอยูเ่สมอวา่นา่จะ

มีสว่นชว่ยพฒันาและก้าวเดินไปพร้อมกนักบับริษัทฯ เม่ือบริษัทฯ 

มีนโยบายให้พนกังานแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมผา่นการเสนอ 

กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคมอย่างยั่งยืน ถือเป็นช่องทางท่ีจะมี 

สว่นร่วมได้ จงึเป็นท่ีมาของ โครงการจิตอาสา “ท�าห้องให้น้องเรียน”  

ท่ีเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทัง้บริษัทฯ พนักงาน 

ในองค์กร หรือแม้แต่บุคคลภายนอกท่ีอยู่ต่างบริษัท ก็ยังหยิบย่ืนให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน  

จากความร่วมมือกนัเพ่ือท�ากิจกรรมนี ้ผมคดิวา่บริษัทฯ ได้เลง็เหน็ถงึการด�าเนินการท่ีมีประโยชน์ตอ่ชมุชน 

และสงัคม จึงได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ิม ท�าให้เกิดเป็นโครงการ “ท�าห้องให้น้องเรียนปี 2” ผมจึง 

ได้สานงานตอ่ในสว่นท่ีเหลอืท่ียงัไมส่มบรูณ์ ให้สมบรูณ์ตามท่ีได้รับอาสากบัทางโรงเรียนไว้ ขอขอบพระคณุ

ทางผู้บริหารมากๆ ครับ

นำยประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์
ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงและผู้อ�านวยการโครงการ

“ตอนผมก้าวเข้ามาท�างานท่ี PPS มีค�าถามหนึ่งจาก 

ฝ่ายบคุคลวา่ ถ้าคณุได้ร่วมงานกบับริษัทฯ คณุคดิวา่จะชว่ยพฒันา

บริษัทฯ ให้ก้าวหน้าได้อยา่งไร? 

ผมตอบไปว่า ผมยินดีท่ีจะพัฒนาและปฎิบัติตาม 

กรอบนโยบายของบริษัทฯ เพ่ือให้เราได้พฒันาไปในทิศทางเดียวกนั 

สิง่ท่ี PPS ปลกูฝังผมมาโดยตลอด คือ การเป็นวิศวกรท่ีดีจะต้อง 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส�าหรับโครงการ PPS จิตอาสา 

ท�าห้องให้น้องเรียน ปี 2 เป็นโครงการท่ีเกิดขึน้จากความต้องการ 

ช่วยเหลือสังคมโดยเ ร่ิมจากการดูแลเยาวชนและส่งเสริม 

ด้านการศึกษาเพ่ือให้น้องๆ ได้มีท่ีเรียน มีความรู้และเติบโต 

เป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีในอนาคต ด้วยความมุ่งมัน่ตามปณิธานในใจ คือ เติมไฟท่ีมีในตวัเอง และอย่าได้กลวั 

ความผิดพลาดกบัสิง่ท่ีได้ท�า”

นำยอภิวัฒน์ รัตนทวีคุณ
วิศวกรโยธา



“ต้องขอบอกก่อนว่าการท่ีได้เป็นพนักงาน

ของ PPS เป็นอะไรท่ีคุ้มค่ากว่าท่ีคิดไว้เยอะเหมือนกนั  

โดยเฉพาะการท่ี PPS มีโครงการ CSR มากมาย ซึ่ง 

ถือเป็นการแสดงออกถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคม ส�าหรับ

โครงการรักษ์ป่าผืนสุดท้าย ครัง้ที่ 2 

การปลูกต้นไม้เพ่ือประโยชน์ในเชิงนิเวศน์ 

และเ พ่ือปากท้องของคนในชุมชน โดยปกติแล้ว

โครงการลกัษณะนีถื้อว่าเป็นสิ่งท่ีเร่ิมต้นค่อนข้างยาก

เพราะการท่ีจะท�าให้คนหลายภาคส่วนมาร่วมรักษา 

และหวงแหนพืน้ท่ีตรงนีไ้ด้พร้อมๆ กันนัน้ไม่ง่ายเลย  

แต่การท่ีรักษาต้นไม้ท่ีปลกูไว้ให้ยืนต้นหรือรอดได้กลบั

กลายเป็นสิ่งท่ียากกว่า เราเองจึงได้ให้ความส�าคัญ 

และวางแผนงบประมาณในการติดตามงาน เพ่ือให้

สามารถบรรลเุปา้หมายได้ส�าเร็จตามท่ีวางไว้

จะมีสักก่ีองค์กรท่ีประกอบกิจการแล้วไม่มุ่งเน้นแค่เพียงผลทางด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียว  

ผมคิดว่าบริษัท PPS ของเรา ได้มองเห็นปัญหา และคณุค่าของสิ่งเหล่านี ้ จึงท�าให้ผมและพ่ีๆ น้องๆ  

พนกังานได้มีโอกาสมาท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ชมุชน สงัคม และโลกของเรา เพ่ือให้เกิดแรงผลกัดนั

ให้สงัคมเกิดความยัง่ยืนตอ่ไป

"สิ่งที่เป็นความคุ้มค่าท่ีสุด คือ 
การที่เราได้เป็นส่วนหน่ึงของผู้ท่ีท�าประโยชน์เพ่ือสังคม"

นำยฐกร ศิระวุฒิพร
ผู้จัดการโครงการ

1. ความสามคัคีของพนกังาน

2. สืบทอดเจตนารมย์

 ของการเป็นวิศวกรที�ดี

3. สร้างความสมัพนัธ์ที�

 ระหวา่งองค์กร

 และประชาชนในพื �นที�

1. ลดปัญหาการรุกลํ �าพื �นที�ป่าไม้

2. เพื�อพื �นที�สีเขียวและ

 เพิ�มแหลง่ดดูซบัก๊าซ CO2

3. สร้างรายได้และแหลง่อาหาร

 ให้แก่ชมุชนในอนาคต

4. เกิดสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่ง

 ประชาชนกบัหนว่ยงานภาครัฐ

คุณค่า
ต่อองค์กร

คุณค่า
ต่อสังคม

การกลบัไปติดตามผลงานในครัง้นี ้ เราได้เร่ิมจากการเดินส�ารวจต�าแหน่งต้นไม้ท่ีเคยได้ปลูกกันไว้  

ซึง่พบว่าต้นไม้ท่ีเคยปลกูไว้เหลือเพียง 40 ต้น ของจ�านวนทัง้หมด 100 ต้น เน่ืองจากพืน้ท่ีในการปลกูค่อนข้าง 

อยูห่า่งไกลจากชมุชนท�าให้ไมส่ามารถดแูลได้อยา่งทัว่ถงึ เราจงึเตรียมต้นไม้จ�านวน 100 ต้น ส�าหรับการซอ่มแซม

และแทนท่ีต้นเดิมท่ีตายไป โดยพนัธุ์ไม้ท่ีน�ามาปลกูจะเน้นเป็นพนัธุ์ไม้ท่ีสามารถรับประทานได้ และมีต้นยางนา 

ท่ีใต้ร่มเงาของต้นไม้เอือ้ประโยชน์ต่อการเกิดเห็ด เม่ือต้นยางนาอายไุด้ 3 ปีจะเร่ิมเกิดเห็ด และสามารถเก็บได้ 

ทกุปีตลอดอายขุองต้นยางนา (ได้เหด็เฉลีย่ปีละ 5 กก.ตอ่ยางนา 1 ต้น) เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถน�าเหด็ไปรับประทาน

และน�าไปขายได้ในอนาคต เม่ือชมุชนมีรายได้ท่ีเพียงพอ ปัญหาการบกุรุกป่าไม้ก็จะคอ่ยๆหมดไป  

ส�าหรับไฮไลท์ส�าคญัในการตดิตามโครงการในครัง้นี ้คือ กระบวนการเรียนรู้ในปัญหาและการแก้ไขปัญหา

ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน โดยมีน้องๆ นกัเรียนตวัน้อยๆ ท่ีคงจะได้รับประสบการณ์ในการท�างานจากพวกเราทกุฝ่าย  

ท�าให้อดคาดหวงัไม่ได้ว่าสกัวนัหนึ่งน้องๆ เยาวชนจะสร้างกระบวนการความคิดเช่นนีใ้นการเรียน การท�างาน  

หรือท�ากิจกรรมตา่งๆ ให้ประสบผลส�าเร็จในวนัข้างหน้าตอ่ไป

1. ขาดความตอ่เนื�องในการดแูลต้นกล้า

2. ปัญหาจากการปลกูพืชคลมุดนิ 

 (ตะไคร้มีการเจริญเตบิโตที�รวดเร็วกวา่ 

 จงึมาแยง่อาหารต้นกล้าที�ปลกู)

3. สตัว์เลี �ยงของชาวบ้าน

 เข้ามาทําลายต้นกล้าที�ปลกู

1. ประสานงานกบัโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์

 เพื�อสง่เสริมกิจกรรมของโรงเรียนเกี�ยวกบั

 การดแูลรักษาผืนป่า

2. กําจดัพืชคลมุดินที�มาแยง่อาหารต้นกล้า

3. สนบัสนนุให้มีการทํารั �วรอบพื �นที�

 เพื�อปอ้งกนัการเข้ามาทําลายของสตัว์เลี �ยง

ปัญหาที่พบจากการปลูกป่า
เมื่อปีที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหา
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พนักงำน หน่วย 2560 2561

จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด

รวม คน 339 345

แยกตำมประเภทกำรจ้ำง

    - พนกังาน คน 314 324

    - ลกูจ้างชัว่คราว คน 25 21

กำรจ้ำงใหม่ (พนักงำน)

รวม คน 73 68

    - ส�านกังานใหญ่ คน 2 10

    - ผู้อ�านวยการโครงการ คน - -

    - ผู้บริหาร คน - -

    - ประจ�าโครงการ คน 71 58

กำรจ้ำงใหม่ (ลูกจ้ำงชั่วครำว)

รวม คน 4 3

    - ส�านกังานใหญ่ คน 4 2

    - ผู้อ�านวยการโครงการ คน - -

    - ผู้บริหาร คน - -

    - ประจ�าโครงการ คน - 1

กำรลำออก (พนักงำน)

รวม คน 38 60

    - ส�านกังานใหญ่ คน 4 13

    - ผู้อ�านวยการโครงการ คน - -

    - ผู้บริหาร คน - -

    - ประจ�าโครงการ คน 34 47

ด้ำนบุคลำกร

กำรสร้ำงมูลค่ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ หน่วย
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2561 2560 2561

รำยได้รวม ล้านบาท 396.03 387.09 372.28 376.22

ก�ำไรก่อนภำษี ล้านบาท 67.08 11.28 61.27 8.89

ค่ำใช้จ่ำยภำษี ล้านบาท 12.52 3.82 11.87 1.55

ก�ำไรสุทธิ ล้านบาท 51.56 7.42 49.39 7.34

สถิติการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของ PPS 
PPS Sustainability Performance Statistics

กำรสร้ำงมูลค่ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ หน่วย
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2561 2560 2561

รำยได้จำกกำรบริกำร ล้านบาท 388.95 378.50 364.42 364.05

ก�ำไรสุทธิ/ (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 55.17 7.42 49.39 7.34

ก�ำไรสุทธิ/ (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 0.082 0.009 0.073 0.009

สินทรัพทย์รวม ล้านบาท 406.14 406.43 402.21 403.62

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 333.15 321.53 330.46 319.15

อัตรำผลตอบแทนของผุ้ถือหุ้น ร้อยละ 20.06 2.27 17.96 2.26

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม ร้อยละ 15.81 1.83 14.20 1.82

เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงำน ล้านบาท 236.54 258.50 227.28 250.37

ด้ำนเศรษฐกิจ

ด้ำนภำษี

ด้ำนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ

รำยกำร หน่วย 2560 2561

สดัสว่นการลงทนุวิจยั
และพฒันาตอ่รายได้จากการบริการ

ร้อยละ 0.86 0.76

ล้านบาท 3.12 2.78

นวตักรรมชว่ยประหยดักระดาษ รีม 24 34
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ผลกำรควบคุมและเฝ้ำระวังด้ำนมลพิษและของเสียในหน่วยงำนก่อสร้ำง ประจ�ำปี 2561

ประเด็นในกำรควบคุม เป้ำหมำยในกำรตรวจวัด ผลกำรด�ำเนินงำน

กำรปล่อยก๊ำซมลพิษ 
     - ก๊าซเรือนกระจก 
     - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
     - ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
     - ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
     - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม 

ไมเ่กินคา่มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ

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

ต�่ากวา่
คา่มาตรฐาน

กำรปล่อยมลพิษและของเสีย
เชน่ กลิน่ เสียง ฝุ่ นควนั รังสี 
ขยะ น�า้ทิง้ หรือของเสียอ่ืนๆ

ไมเ่กินคา่มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ

(มีระดบัเสียงเฉลี่ย 24 h ไมเ่กิน 70 dB(A) 
และระดบัสงูสดุไมเ่กิน 115 dB(A), 

มีประมาณฝุ่ นละอองรวม < 0.33 มก./ลบ.ม. 
และปริมาณฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน 

< 0.33 มก./ลบ.ม.
และมีคา่ดชันีคณุภาพน�า้ไมเ่กินมาตรฐาน)

ต�่ากวา่
คา่มาตรฐาน

ด้ำนมลพิษและของเสีย

ด้ำนบุคลำกร

พนักงำน หน่วย 2560 2561

กำรลำออก (ลูกจ้ำงชั่วครำว)

รวม คน 2 4

    - ส�านกังานใหญ่ คน - 4

    - ผู้อ�านวยการโครงการ คน - -

    - ผู้บริหาร คน - -

    - ประจ�าโครงการ คน 2 -

กำรลำออก (ลูกจ้ำงชั่วครำว)

จ�านวนพนกังานท่ีมีสทิธ์ิลากิจเพ่ือเลีย้งดบูตุร คน 314 316

จ�านวนพนกังานท่ีใช้สทิธ์ิลากิจเพ่ือเลีย้งดบูตุร คน 3 4

จ�านวนพนกังานท่ีกลบัมาท�างานหลงัจากสิน้สดุ
ระยะการลากิจเพ่ือเลีย้งดบูตุร

คน 3 4

อตัราการกลบัมาท�างานและการคงอยู่
ของพนกังานท่ีกลบัมาท�างานหลงัจาก
ระยะการลากิจเพ่ือเลีย้งดบูตุรสิน้สดุแล้ว

คน 100% 100%

กำรฝึกอบรม

จ�านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลี่ย
แยกตามอายงุานพนกังาน ชม./คน/ปี 10.9 10.68

    0-1 ปี ชม./คน/ปี 16.42 16.01

    1-3 ปี ชม./คน/ปี 13.94 16.34

    4-6 ปี ชม./คน/ปี 7.87 11.46

    ตัง้แต ่6 ปีขึน้ไป ชม./คน/ปี 5.98 9.32

อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (LTIFR)

พนกังาน คน/พนกังานทัง้หมด - -

กำรเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติงำน

พนกังาน คน - -

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญ

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบคุคล กรณี - -

ด้ำนส่ิงแวดล้อมในองค์กร

พนักงำน หน่วย 2560 2561

สดัสว่นคา่ใช้จา่ยด้านสิง่แวดล้อม
ตอ่รายได้จากการบริการ ร้อยละ 0.14 0.12

ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้พลงังานไฟฟา้ KgCO2e 0.74 0.67

ด้ำนกำรประเมินควำมพึงพอใจ

รำยกำร หน่วย 2560 2561

ผลการประเมินความพงึพอใจ
ของพนกังานท่ีมีตอ่บริษัทฯ ร้อยละ 80 74

ผลการประเมินความพงึพอใจ
ของลกูค้าท่ีมีตอ่บริษัทฯ ร้อยละ 80 84
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เก่ียวกับรายงานฉบับนี้ 
About This Report

รายงานความยั่งยืนฉบับนี ้ แสดงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  

เพ่ือสื่อสารให้ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียได้ทราบถึงความก้าวหน้าของแผนความยัง่ยืน และความมุ่งมัน่ท่ีจะด�าเนินการตามแผนต่อไป  

ภายใต้กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน อันเก่ียวโยงกับประเด็น 

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยการด�าเนินงานในปีท่ีผา่นมานีบ้ริษัทฯ ยงัคงด�าเนินธรุกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ในกระบวนการท�างานของบริษัทฯ และด�าเนินกิจกรรมแก่สงัคมในด้านตา่งๆ อีกด้วย 

เนือ้หาและสาระส�าคญัของการรายงานความยัง่ยืนฉบบันี ้อยูใ่นระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

โดยเน้นการด�าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560-2565 และการเปิดเผยข้อมูลให้มีความสอดคล้อง 

ตามดชันีชีว้ดัของ GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) ในระดบัตวัชีว้ดัหลกั นอกจากนี ้ บริษัทฯ  

ยังเช่ือมโยงผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goals, SDGs) ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และ 

มีความสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องมาแสดงไว้ในรายงานฉบบันีด้้วย

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม
 หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะน�าเพ่ิมเตมิกรุณาตดิตอ่ ฝ่ายคณะท�างานเพ่ือความยัง่ยืน บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส 

จ�ากดั (มหาชน) เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

10250 โทรศพัท์: (662) 718 2785-9 โทรสาร: (662) 300 5545-6 E-mail: rattanaporn.s@pps.co.th 

ด้ำนกำรแบ่งปันสู่สังคม

รำยกำร หน่วย 2560 2561

สดัสว่นการแบง่ปันสูส่งัคม
ตอ่รายได้จากการบริการ ร้อยละ 1.10 0.43

จ�านวนโครงการเพ่ือความยัง่ยืน
ท่ีบริษัทฯ จดัขึน้ โครงการ 24 16

กำรปฎิบัติตำมกฎหมำยด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561

ประเด็นในกำรควบคุม เป้ำหมำยในกำรตรวจวัด ผลกำรด�ำเนินงำน

กรณีละเมิดกฎหมาย
สิง่แวดล้อม

0 กรณี ไมพ่บการละเมิด
กฎหมายสิง่แวดล้อม

กรณีละเมิดกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจและสงัคม

0 กรณี ไมพ่บการละเมิด
กฎหมายด้าน

เศรษฐกิจและสงัคม

ด้ำนกฏหมำย
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แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้อ่ำนที่มีต่อรำยงำนแห่งควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2561 ฉบับนี้
จะน�ำไปใช้เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดท�ำรำยงำนในปีถัดไป ขอขอบพระคุณอย่ำงสูงส�ำหรับควำมร่วมมือของท่ำน
กรุณำท�ำเครื่องหมำย ลงในช่อง และแสดงข้อคิดเห็นของท่ำนลงในช่องว่ำง

1.  ท่ำนเป็นผู้อ่ำนกลุ่มใด
  ผู้ ถือหุ้น/นกัลงทนุ   ลกูค้า   พนกังาน   ชมุชนรอบสถานประกอบการ
  คูค้่า   หนว่ยงานราชการ   นกัวิชาการ   นกัเรียน/นกัศกึษา
  สื่อมวลชน   อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ .............................................................................................................................................

2. ท่ำนได้รับรำยงำนแห่งควำมยั่งยืนผ่ำนช่องทำงใด
  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   สมัมนา/นิทรรศการ/บรรยาย   พนกังานของ PPS
  เวบ็ไซต์ของ PPS   อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ .............................................................................................................................................

3. วัตถปุระสงค์ในกำรอ่ำนรำยงำนแห่งควำมยั่งยืนฉบับนี้
  รู้จกัเครือของ PPS   ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ   เตรียมจดัท�ารายงานของตนเอง
  วิจยั/ศกึษา   อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ .............................................................................................................................................

4.  ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบรำยงำนแห่งควำมยั่งยืน
 •  การใช้ภาษาท่ีเข้าใจงา่ย   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  การแสดงภาพ กราฟ ตารางประกอบ   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  การออกแบบรูปเลม่   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  ความพงึพอใจตอ่รายงานโดยรวม   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง

5.  ควำมสนใจเนื้อหำในแต่ละบทของรำยงำนแห่งควำมยั่งยืน
 •  วิสยัทศัน์และเปา้หมายในการด�าเนินธรุกิจ   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  What we achieved in 2018   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  สารจากประธานกรรมการบริษัท   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  ประวตับิริษัท   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  ผลการด�าเนินงานด้านความยัง่ยืน   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  รางวลัแหง่ปี  มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 • โครงสร้างการบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยืน  มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกิจ   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  การบริหารจดัการความเสี่ยง   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 • นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  EMERGING RISK   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  การประเมินการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  การเช่ือมโยงผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  เปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  ประเดน็การพฒันาอยา่งยัง่ยืน   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  กลยทุธ์สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  การด�าเนินงานตามแผนพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  OUR ECONOMY   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  OUR ENVIRONMENT   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  OUR COMMUNITY   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  สทิธิประโยชน์พนกังาผน   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  โครงการเพ่ือความยัง่ยืน CSR Project   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง    
6.  ควำมสมบูรณ์และควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนแห่งควำมยั่งยืน
 •  ทา่นเข้าใจประเดน็ส�าคญัของ PPS เพียงใด  มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 •  ผลการด�าเนินงานด้านความยัง่ยืน  มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
  สอดคล้องตามกลยทุธ์ความยัง่ยืนของ PPS เพียงใด
 •  เนือ้หามีความเหมาะสมและนา่เช่ือถือเพียงใด   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง
 • เนือ้หาตรงกบัสิง่ท่ีทา่นต้องการทราบเพียงใด   มาก   ปานกลาง   น้อย   ปรับปรุง

7.  ท่ำนคิดว่ำเนื้อหำครอบคลุมประเด็นที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของ PPS หรือไม่ 
  ครอบคลมุ   ไมค่รอบคลมุ
  หากทา่นคดิวา่ไมค่รอบคลมุ โปรดระบปุระเดน็ท่ีทา่นคดิวา่ควรเพ่ิมเตมิ.............................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................................................

8.  กรุณำระบุข้อเสนอแนะเพ่ือน�ำไปปรับปรุงรำยงำนแห่งควำมยั่งยืนฉบับต่อไป
 ....................................................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................................................

GRI Standard

GRI 102: 
General 
Disclosures 2016

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5

102-6
102-7
102-8
102-9

102-10

102-11
102-12
102-13

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form

Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its supply 
chain
Precautionary principle or approach
External initiatives
Membership of associations

11
10-11, 17

103
103

Annual Report & 
PPS Website
10-11, 18-21

10-11
99-100
10-11

2-3

41-43
24, 36-39, 57-58

30-35, 57

SDG 8 

STRATEGY

102-14
102-15

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities

6-9
6-9, 41-43

ETHICS AND INTEGRITY

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 2-3, 16, 26-29, 
40-43, 56-57

SDG 16

GOVERNANCE

102-18
102-19

102-20

102-22

102-24
102-25
102-26

102-28
102-29

102-32
102-33

Governance structure
Delegating authority

Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics
Composition of the highest governance body and its 
committees
Nominating and selecting the highest governance body
Conflicts of interest
Role of highest governance body in setting purpose, 
values, and strategy
Evaluating the highest governance body’s performance
Identifying and managing economic, environmental, 
and social impacts
Highest governance body’s role in sustainability reporting
Communicating critical concerns

Annual Report
26-29, 36-47, 

56-57
28

Annual Report

Annual Report
29

2-3, 6-7,
44-47

48-52, 56-57
40-43

30-35, 40
30-35

SDG 16

SDG 16

SDG 16

SDG 16

GRI Standard Description SDGsPage/Link/
Comment
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GRI 102: 
General 
Disclosures 2016

STAKEHOLDER ENGAGMENT

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

List of stakeholder groups
Collective bargaining agreements
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised

30-35
75-83
30-35
30-35

30-35, 40

SDG 8 

REPORTING PRACTICE

102-45

102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54

102-55
102-56

Entities included in the consolidated financial 
statements
Defining report content and topic boundaries
List of material topics
Restatements of information
Changes in reporting
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards
GRI content index
External assurance

17, 98, 103

103
30-35, 40

103
103
103
103
103
103
103

105-109

ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 102: 
General 
Disclosures 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

22, 98

GRI 201: 
Economic 
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 22, 98 SDG 8,
SDG 9, 
SDG 17

ANTI-CORRUPTION

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

29, 56

GRI 205: 
Anti-Corruption 
2016

205-2

205-3

Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures
Confirmed incidents of corruption and actions taken

22, 29, 56 SDG 16

GRI Standard Description SDGsPage/Link/
Comment

ENERGY

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

70-73

GRI 302
: Energy 2016

302-1
302-3 

Energy consumption within the organization 
Energy intensity

71-72

SDG 7, 
SDG 8, 
SDG 12, 
SDG 13

WATER

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

71-72

GRI 303
: Energy 2016

303-1
303-3

Water withdrawal by source
Water recycled and reused

72

SDG 6
SDG 6, 
SDG 8, 
SDG 12

EMISSIONS

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

70-73

GRI 305
: Emissions 2016

305-1
305-2
305-7

Direct (scope 1) GHG emissions
Energy indirect (scope 2) GHG emission
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX),
and other significant air emission

70-73, 101-102

SDG 3, 
SDG 12, 
SDG 13, 
SDG 14, 
SDG 15 

EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

101, EIA Report

GRI 306:
Effluents and
Waste 2016

303-1
303-3

Water discharge by quality and destination 
Water discharge by type and disposal
significant spills 101, EIA Report

SDG 3, 
SDG 6, 
SDG 12, 
SDG 14, 
SDG 15

GRI Standard Description SDGsPage/Link/
Comment
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ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

26-48, 41-43

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain 
and actions taken

41-43, 48-52

EMPLOYMENT

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

76, 83

GRI 103
Management
Approach 2016

401-1
401-3

New employee hires and employee turnover
Parental leave 99-100

SDG 5, 
SDG 8

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

43, 58-60

GRI 403:
Occupational
Health and Safety 
2016

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational
Diseases lost day, and absenteeism, and number of 
work-related fatalities

23, 100, 102

SDG 3, 
SDG 8

TRAINNING AND EDUCATION

GRI 103
Management 
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

51-52, 76-80

GRI 404:
Training Education 
2016

404-1
404-3

Average hours of training per year per employee
Percentage of employees receiving regular 
performance and career

23, 76-79, 100
SDG 4, 
SDG 5 
SDG 8

GRI Standard Description SDGsPage/Link/
Comment

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103
Management 
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

32-33, 48-52

GRI 413: Local 
Communities 2016

413-1 Operation with local community engagement, 
impact assessment, and development programs

90, 97 SDG 4, 
SDG 11, 
Goal 12, 
Goal 17

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103
Management 
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

26, 31-32, 
44-45, 48-49

GRI 414: Supplier 
Social Assessment 
2016

414-2 Negative social impacts in the supply chain 
and action taken

31-32,  
48-49, 84-85

SDG 5, 
SDG 8, 
SDG 16

MARKETING AND LABELING

GRI 103
Management 
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

48-52, 56-67

GRI 417:
Marketing
Labeling 2016

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communication

56-67, 84-85

SOCIOECONOMIC COMPLIACE

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

26-27, 56-57

GRI 419:
Socioeconomic
Compliance 2016

419-1 Non-compliance with laws and regulations
in the social and economic area

102 SDG 16

GRI Standard Description SDGsPage/Link/
Comment
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1. ส่งมอบผลงานด้านการบริการที่มีคุณภาพสูง เพ่ือให้เกิดคุณค่า

 ความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด เหนือความคาดหวังของลูกค้า 

2. พัฒนากระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม พร้อมกับพัฒนา

 ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสมํา่เสมอ

3. รักษาอัตราการทํากําไรที่ดีและรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

 โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝา่ยที่เกี่ยวข้อง

4. มุ่งแสวงหาช่องทางการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ

5. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 อย่างเป็นธรรม

วิสัยทัศน�
Vision

“เป็นผู้นําทางนวัตกรรม และการบริการ ในธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรม

และการลงทุน ครบวงจรสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง

และการพัฒนาเมือง”

ค�านิยม
Value

พันธกิจ
Mission

P P S
Professionalism Positive

Attitude
Service
Mind

G R O U P
Good
Governance

Reliability Ownership Unity Persistence




