
REPORT
SUSTAINABILITY

ISO 9001 CERTIFIED

ร า ย ง า น แ ห� ง ค ว า ม ยั่ ง ยื น 



CONTENT

Project Society

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

การสรุปผลแผนงานด้านความยั่งยืน
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้  
GRI Content Index
แบบสำารวจความคิดเห็น

สารบัญ

Trustworthy 
Project Manager

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการผู้จัดการ

โครงสร้างและพัฒนาการของบริษัท
ความสำาเร็จ

Innovative
PPS: Innovation Plan

Sustainability
Project Environment

Project Governance

3
4
6
9
12

34
34
36

40

51

ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ
การปฏิบัติตามจริยธรรมในการ 
ดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ 
และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี
การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

26
27

28
29
30

54
56
57
66

38

44



2   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP 3    SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP3    SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

VISION วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจท่ีปรึกษา และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
โดยยึดหลักการความโปร่งใส ยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย 
นวัตกรรมเพื่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

MISSION พันธกิจ 
1 สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยผ่าน
 •  ส่งเสริมนวัตกรรมในทุกกระบวนการดำาเนินงาน
 •  พัฒนานวัตกรรมขึ้น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ 
  ธุรกิจในปัจจุบันได้ทันที รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ  
  พัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคต 
 •  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน และระบบบริหารจัดการความรู้
2 พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
 •  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 •  การพัฒนาระบบภายใน
3 รักษาการเติบโตของรายได้อย่างสม่ำาเสมอ โดยมีสัดส่วนที่มาของ 
 รายได้หลากหลาย กระจายตาม sector  ต่างๆ ภายใต้ระดับ
 ความเสี่ยงที่ควบคุมได้
4 รักษาอัตราในการทำากำาไรที่เหมาะสม โดยคำานึงถึงจรรยาบรรณของ 
 วิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

VALUE ค่านิยม
“PPS”  ใจสู้ ทำางานเป็นทีม
“PPS”  ทำางานเพื่อมุ่งประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
“PPS”  มีความรู้ มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีความซื่อสัตย์ 
 และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
“PPS”  สามารถสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งในแง่ของ 
 เป้าหมายของงาน และการดำาเนินงานอย่างราบรื่น
“PPS”  จึง คุ้มค่าคู่ควรต่อการไว้วางใจ
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	 ปี	2559	ท่ีผ่านมา	เป็นปีสำาคัญแห่งประวัติศาสตร์ 
ไทยอีกปีหนึ่งที่คนไทยต้องพบกับความสูญเสีย 
ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดกับการเสด็จสวรรคต	สิริพระชนมพรรษา 
ปีท่ี	 89	 ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	
อดุลยเดช	บริษัทฯ	ขอน้อมนำาแบบอย่างการดำาเนิน
ชีวิตของพระองค์ท่านนำามาใช้ในการดำาเนินชีวิต
และดำาเนินธุรกิจ	 เฉกเช่น	พระราชดำารัสในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 “ขาดทุนคือกำาไร	
ยิ่งทำายิ่งได้	 ยิ่งให้ยิ่งมี”	 หมายถึง	 ขนาดขาดทุนยัง
เป็นกำาไร	 แล้วถ้าทำากำาไรได้แล้วแบ่งกำาไรให้คนอื่น
ต่อนั้นมันยิ่งกว่าขาดทุนคือกำาไรหลายเท่า	เพราะจะ
ได้กลับมายิ่งทวีคูณ
	 ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทฯ	 มีการพัฒนาด้าน
ความยั่งยืน	อย่างก้าวกระโดด	 โดยเฉพาะทางด้าน
นวัตกรรม	 เพราะบริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าการแข่งขัน
ด้วยวิธีการตัดราคาในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการ
เพิ่มขึ้นตลอดมา	 รวมถึงความไม่โปร่งใสในวงการ 
ก่อสร้าง	 ก็ไม่ได้มีทีท่าจะลดลง	 ดังนั้นการพัฒนา
ด้านนวัตกรรมจึงเป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ทำาเพื่อให้บริษัทฯ	 สามารถอยู่รอดได้ในธุรกิจต่อไป 
และเป็นที่น่ายินดีอย่างย่ิงที่บริษัทฯได้รับรางวัล
องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมในงาน	 TMA	 Forum 
“องค์กรนวัตกรรม”	สู่ความย่ังยืนในตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงทุนพัฒนานวัตกรรม	 ในโครงการอบรมและ 
พัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำาหรับ 
ผู้ประกอบการ	 โดยสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

	 แม้เราจะรู้ดีว่าในการดำาเนินธุรกิจให้ย่ังยืนได้
น้ัน	คือการท่ีธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน	ธุรกิจ 
มีความสามารถในการควบคุมต้นทุน	ธุรกิจมีความ 
สามารถในการขยายตลาด	และธุรกิจมีความสามารถ 
ในการทำากำาไรอย่างยั่งยืน			
	 แม้เรารู้ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท	 โปรเจค 
แพลนนิ่ง	 เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	ตั้งแต่ปี	2530	 
บริษัทฯ	ก็สามารถทำากำาไรได้อย่างต่อเน่ืองมาสามสิบ 
ปีโดยแทบไม่เคยขาดทุนเลยแม้แต่ปีเดียว	 เหตุผล
สำาคัญท่ีสร้างเสริมสนับสนุนให้เป็นเช่นนั้นได้คือ
การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 ใส่ใจธรรมมาภิบาล	
และปราศจากการคอรัปชั่นทั้งภายในตนเอง	ภายใน
หน่วยงาน	 ภายในองค์กร	 และในทุกส่วนที่ติดต่อ
กับบุคคลสังคมภายนอก	รวมทั้ง	คือ	การสร้างคน	
สร้างผลงาน	 และสร้างสรรค์นวัตกรรมไปพร้อมๆ	
กัน	 นอกจากนั้น	 การดำาเนินธุรกิจของเรานั้นใส่ใจ
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อมและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเสมอมา
 ด้วยพ้ืนฐานความคิดเหล่าน้ี	ทำาให้บริษัทฯ	สามารถ 
ดำาเนินธุรกิจได้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้	ดังเช่นคำาสอน 
ขององค์พระพุทธเจ้าที่ว่า	“เนกาศี	ระภะเต	สุขัง”	ซึ่ง
แปลว่า	คนที่กินอิ่มอยู่คนเดียวไม่มีวันที่จะมีความสุข 
เพราะวา่คนทีก่นิอิ่มควรแบง่ใหค้นอื่นได้กนิด้วย	และ
หากแม้นว่าถ้าบุคคลนั้นก็ยังไม่อิ่มแต่ก็ยังอุตส่าห์
ไปแบ่งให้ผู้อื่นกินก่อนอีกนั้น	ก็ยิ่งถือเป็นบุคคลที่น่า 
ยกย่อง

นายประสงค์	ธาราไชย
ประธานกรรมการ

ส่ิงสำ�คัญท่ีบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติม�โดยตลอด 
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ คือ ก�รดำ�เนินธุรกิจ

ด้วยคว�มซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจรรย�บรรณ

(องค์การมหาชน)	 (สนช.)	 ร่วมกับสมาคมจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 และติดอยู่ใน	 List	
ของ	 Thailand	 Sustainability	 Investment	
(THSI)	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ต่อ
เนื่องกันเป็นปีที่สอง
	 ในปีหน้าบริษัทฯ	จะยังคงต่อยอดการดำาเนินงาน 
ตามปรัชญาความย่ังยนืของเรา	นัน่คือการสร้างคน 
สร้างผลงาน	สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป	ซ่ึงจะรวมถึง 
การท่ีทำาให้สังคม	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้นวัตกรรม 
ที่เราสร้างขึ้นมา	ด้วยการปล่อยโปรแกรม	Project	
Live	ของเราให้ผู้คนในวงการได้ใช้กันได้ฟรีในระบบ	
Android	และ	iOS
	 ในนามของคณะกรรมการบริษัท	 ขอขอบคุณ 
ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 พนักงาน	 สื่อมวลชนรวมถึง 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกท่าน	 ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในแรงสนับสนุน
และผลักดันให้บริษัทฯ	เติบโตและประสบความสำาเร็จ 
มาตลอด	 30	 ปีและยังคงก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการ

MESSAGE FROM CHAIRMAN
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ของบุคคลากร	 มาโดยตลอดสี่ปีที่ผ่านมา	 จนทำา 
ให้บุคคลากรของเราไม่ได้มีความรู้แค่ทางด้าน
วิศวกรรมเท่านั้น	 แต่มีความรู้ทางการดำาเนินชีวิต
ของตนเอง	ทั้งด้านการนำาเสนอ	การสื่อสาร	และยัง
ช่วยบริษัทฯในการพัฒนานวัตกรรม	 และเก็บองค์
ความรู้ของบริษัทฯ	อีกด้วย
	 ด้านการสร้างผลงาน	 บริษัทฯ	 ได้คิดหาวิธีใน 
การทำางานให้ดีย่ิงข้ึนในทุกๆ	 วัน	 ต้ังแต่ต้ังบริษัทฯมา 
ก็เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO	 
ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และก็ยังปรับปรุงเร่ือย 
มาจนได้ใบรับรองคุณภาพจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งในปีที ่
ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนานวัตกรรมทางด้าน	 
Application	ข้ึนใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ	ของโครงการ 
เพื่อให้เกิดเป็น	Big	Data	ในการต่อยอดนำาไปใช้ได้
หลายทาง	เช่น	การรับรองอาคารเขียวที่เป็นอาคาร 
ประหยัดพลังงานและใส่ใจส่ิงแวดล้อม	การเก็บปริมาณ 
งานและราคาเพื่อนำาไปทำาเป็น	Construction	Cost 
	Index	เป็นต้น
	 ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 บริษัทฯ	 ได้
พัฒนาระบบ	Application	ของตัวเองขึ้นมาใช้	โดย 
การเขียน	และปรับปรุง	โดยพนักงานของบริษัทฯ	เอง	
จนในปี	2559	ที่ผ่านมา	บริษัทฯได้รับรางวัลองค์กร 
นวัตกรรมยอดเย่ียม	 จากงาน	 TIM	 Forum	 ซ่ึงใน
ปีนี้	 บริษัทฯ	 ก็ยังคงพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง	

	 หนังสือรายงานความยั่งยืน	 (Sustainability	
Report,	SD	Report	2016)	ที่ท่านกำาลังอ่านอยู่นี้	
เป็น	SD	Report	เล่มที่สามแล้วที่ทางบริษัท	โปรเจค	
แพลนนิ่ง	 เซอร์วิส	จำากัด	 (มหาชน)	จัดทำาขึ้น	 โดย	
Road	Map	ของแผนความยั่งยืนนั้น	เราทำาเป็นแผน 
ต่อเนื่องทีละ	5	ปี	โดยเริ่มจากปี	2556	เป็นปีแรก	จึง
ทำาให้	ปี	2560	ที่กำาลังจะถึงนี้	เป็นปีสุดท้ายของแผน
ความยั่งยืน	ปี	2556	-2560		
	 ซ่ึงตลอดในช่วงส่ีปีท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	ก็ได้มีความ 
ก้าวหน้าในเร่ืองดังกล่าวมาตลอด	โดยบริษัทฯตระหนัก 
ดีว่า	ในการกระทำากิจการใดๆ	ของบริษัทฯ	ก็ตาม	จะ
ต้องเกิดประโยชน์ท่ีมีมูลค่าที่ชี้วัดได้ทางเศรษฐกิจ 
กลับมายังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	อยู่เสมอ	ดังนั้นทุกๆ 
กิจกรรมที่บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินไปเพื่อโครงการความ 
ย่ังยืน	จึงมุ่งเน้น	และจำากัดอยู่ในงานท่ีมีความเก่ียวข้อง 
กับงานที่บริษัทฯ	ดำาเนินการอยู่		และสามารถตรวจ
สอบวัดผลเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับตัวบริษัทฯ	
เอง	และให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	 ดังเป็นตาม	SD	Frame	Work	ท่ีเรากำาหนดไว้คือ	
การสร้างคน	 การสร้างผลงาน	 และการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม
	 ด้านการสร้างคน	 บริษัทฯได้ปรับปรุง	 วิธีการ
อบรมและพัฒนาบุคคลากรของเรามาตลอด	โดยมี	
การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม	 และการ	 Competency	

นายธัช ธงภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่� ก�รละเลยหรือมองข้�มคว�ม
ถูกต้องไป โดยคิดแต่ผลประโยชน์นั้น ไม่ใช่หนท�ง

ที่จะทำ�ให้มีคว�มเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนได้

เพื่อให้มันซึมซาบเข้าไปในทุกภาคส่วนในหน่วย 
งานให้เกิดเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง	
มิใช่มาจากแค่ส่วนหัวขององค์กรเท่านั้น	 และในปี	
2560	 เรายังมีแผนที่จะพัฒนาเรื่องนี้ต่อยอดยิ่งๆ
ขึ้นไป	 เพื่อไม่ใช่เป็นนวัตกรรมที่ทำาเพียงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำางาน	หรือลดต้นทุนเท่านั้น		แต ่
นวัตกรรมน้ีจะต้องเกิดรายได้	 หรือแม้กระท่ังเกิดเป็น 
ธุรกิจใหม่	ที่ทำาให้บริษัทมีความเติบโต	และยั่งยืนต่อ
ไป
	 สรุปโดยรวม	 ผมเชื่อว่าปี	 2560	 จะเป็นปีที่
บริษัทฯ	 สามารถ	 เติบโตได้แข็งแกร่งต่อเน่ือง	 โดย
ภาพของกลยุทธ์ความย่ังยืนของบริษัทฯ	 ท่ีได้วางไว้	
กำาลังเกิดผลในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ	 และ
บริษัทฯ	 พร้อมจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนเพื่อสร้างสรรค์	สังคมและประเทศชาติต่อไป

สารจากกรรมการผู้จัดการ

MESSAGE FROM MD
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บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน 
(ประเทศไทย) จำากัด (SWAN)

ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท
ดำาเนินธุรกิจ ให้บริการด้านงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

Ensemble Equity Pte.Ltd.
ทุนจดทะเบียน  

500,000 ดอลล่าสิงคโปร ์
จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์

ดำาเนินธุรกิจ Provision of Project  
Management and Engineering  

Consulting Services & Products

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)
ทุนกิจการร่วมค้า  
3,300,000 บาท

ดำาเนินธุรกิจ ควบคุมงาน 
โครงการก่อสร้างสำานักงานศาลฎีกา

โครงการสำานักงานศาลฎีกา

90%

99.9%

80%

35%

90%

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง  
เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท
ดำาเนินธุรกิจ ให้บริการด้านการ 

บริหารโครงการและควบคุม 
งานก่อสร้าง

โครงสร้างบริษัท

OUR STRUCTURE

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น  
คอนซัลแทนท์ จำากัด (PIC)

ทุนจดทะเบียน  
5,000,000 บาท

ดำาเนินธุรกิจ ให้บริการด้าน 
มีเดียและคอนเทนต์ เขียนโปรแกรม 

เพื่อสร้าง application  

กลุ่มธุรกิจที ่
เกี่ยวข้องกับ 
งานก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจ 
อื่นๆ

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำากัด (PPSD)
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท

ดำาเนินธุรกิจ ให้บริการ 
ด้านงานออกแบบวิศวกรรม

เพราะเราเชื่อใน

คุณค่าของ	วิศวกรท่ีดี
“

”
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2559-2564
 โครงการ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะที่ 2 

“World Class 
Airport”

2555-2558
 Central Westgate
“The Best Super 
Regional Mall in 
Southeast Asia”

2555
 เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) 
และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

2556
 ร่วมลงทุนกับบริษัท 

สวอน แอนด์ แมคคลาเรน 
จำากัด และก่อตั้ง บริษัท 

สวอน แอนด์ แมคคลาเรน 
(ประเทศไทย) จำากัด

 ก่อตั้ง
บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น
คอนซัลแทนท์ จำากัด (PIC)

2557
 ประกาศเจตนารมณ ์

เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้าน 

การทุจริต (CAC)

2558
 ผ่านการรับรอง 

จากคณะกรรมการ 
แนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้าน 

การทุจริต (CAC)

 ก่อตั้งบริษัท 
Ensemble 

Equity Pte. Ltd. 
(Ee) ที่ประเทศ

สิงคโปร์

2558-2560
 ICONSIAM

“อาคารที่สูงที่สุด 
ในประเทศไทย”

2558-2562
 Langsuan  

Village 
“โครงการที่พักอาศัย 
ที่ดีที่สุดใจกลางเมือง”
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2559
บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
และประกาศนียบัตรรับรอง“องค์กร

นวัตกรรมยอดเยี่ยม” ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ร่วมกับ สำานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ(NIA)

โครงสร้างและพัฒนาการของบริษัท

STRUCTURE AND STORY

2530
 ก่อตั้งบริษัท โปรเจค 

แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำากัด 
(PPS)

2533
 ก่อตั้งบริษัท 

พีพีเอส ดีไซน จำากัด 
(PPSD)

2540
 ผ่านการรับรอง 

ISO 9002:1994 

2546-2549
 โครงการ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
“World Class 

Airport”

2544-2553
 โครงการ 

สำานักงานใหญ่แห่งใหม ่
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“บริหารจัดการ
โครงการเต็มรูปแบบ”

2540-2545
 โครงการ

รถไฟฟ้ามหานคร 
“รถไฟฟ้าใต้ดิน

สายแรกของ
ประเทศไทย”

2530-2533
 โครงการ  

Grand China Hotel 
“โครงสร้างที่ลึกที่สุด

ในประเทศไทยในขณะนั้น”

2533-2538
 Baiyoke Tower II 
“อาคารที่สูงที่สุด

ในประเทศไทยในขณะนั้น”

2552
 ผ่านการรับรอง 

ISO 9001:2008
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โครงการทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเนต 3 (INET IDC3) โครงการปรับปรุงฟื้นฟูกลุ่มอาคารอนุรักษ ์
ในบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง (ท่าเตียน)

ความสำาเร็จ

SUCCESS

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่สอง

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน (MRT Blue Line)

งานภาครัฐ
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โครงการ Suntowers

โครงการ Baiyok II Sky Tower

โครงการ BBL Silom Head Office Renovation โครงการ Jewelry Trade Center

โครงการ Bank of Ayudhaya Head Office

SUCCESS

โครงการไทยรัฐอาคาร 17 และโรงจักร 

โครงการธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการ Poly Plus Entertainment

โครงการสำานักงานใหญ่แอมเวย์

งานภาคเอกชน
Office
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Banyan Tree Resort & Spa Koh Samui

The Renaissance Hotel, Phuket

Grand Hyatt Erawan Hotel

Central World Hotel

Phuket Arcadia Naithon Beach

The Le Raffine Condominium

Hua Chang Hotel

International Trade Center (Grand China Hotel)

SUCCESS

งานภาคเอกชน
Residental

อาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 42 (Rhythm)

I-Condo Kaset

West Sands, Phuket

Aspire วุฒากาศ

Urbana Sathorn L&H Sukhumvit

Bangkok Midtown Hotel

The Park Chidlom

อาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 36-38 (Rhythm)
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Central Pattaya Renovation

MEGA Bangna

Central Plaza Chaengwattana

Thanya Shopping Park

Central World Plaza (Zen Extension)

Central World Tower and   
Central World Plaza

The Platinum Fashion Mall

Central Plaza Rama 9

Gaysorn Complex

SUCCESS

งานภาคเอกชน
Retail

Central West Gate Tesco Lotus

Central Embassy

The Street RatchadaHomePro พระรามเก้า
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Industrial Other

โครงการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์  
วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

Thana city golf and country clubNEO Factory คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

งานต่างประเทศ

Central Plaza I-City (Malaysia) Hongsa Accommodation and Residential 
Area (Laos)

Vientiane Hospital (Laos)

SUCCESS

งานภาคเอกชน
Health&Care

Multi-Purpose Building

โรงพยาบาลสิรินธร ลาดกระบัง กรุงเทพ

ไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม Magnolias Waterfront Residences C1 
และ The Iconsiam Superlux Residences C2)

หลังสวนพาร์ควิว

หลังสวนวิลเลจ

โรงพยาบาลบางโพ โรงพยาบาลนครธน
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SERVICE
 • ARCHITECTUTAL
 • INTERIOR DESIGN
 • MASTER PLANNING

ก่อต้ังเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 
โดยจดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโปร์ 

สำานักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ี 10 Anson Road, 
#31-01 International Plaza, 

Singapore 079903

ดำาเนินธุรกิจด้าน  
Provision Of Project  

Management And Engineering 
Consulting Services & Products

ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.

PPS Information Consultant Co., Ltd.

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

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

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

รายได้จากการบริการ  
  รายได้จากการควบคุมงาน  301.68   ล้านบาท
  อาคารสำานักงาน  24.72 ล้านบาท  
  ห้างสรรพสินค้า  93.70   ล้านบาท   
  อาคารที่พักอาศัย    86.97 ล้านบาท  
  อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use)*    6.95 ล้านบาท  
  โรงแรม  12.68 ล้านบาท  
  โรงพยาบาล  19.39 ล้านบาท 
  โรงงาน  2.41 ล้านบาท   
  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  42.62   ล้านบาท  
  อื่น ๆ **   12.24  ล้านบาท    
  รายได้จากการออกแบบ   5.24 ล้านบาท  
  รายได้จากการจัดแสดงคอนสิร์ต   - ล้านบาท   
  รายได้จากการขาย   - ล้านบาท   
  รายได้อื่น  12.18  ล้านบาท  

2557

2558

2559

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

263.65
ล้านบาท 97.98%

9.27%

34.47%

23.42%

13.67%

4.73%

5.87%

8.56%

2.02% 1.18%

10.37%

234.22
ล้านบาท

93.56%

31.53%

10.37%

28.17%

8.19%

1.91%

5.12%

8.73%

5.96%
1.28%

5.17%

1.97%

98.29%

8.19%

31.06%

28.83%

0.80%

4.20%

2.30%

3.82%

1.71%

4.06%

6.43%

14.13%

306.92
ล้านบาท

จุดเด่นของบริษัท

1
ความ 

น่าเชื่อถือ
ทุนจดทะเบียนสูงที่สุด

ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
•

เป็นบริษัทเดียวในธุรกิจ
ประเภทนี้ที่จดทะเบียน

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2
ตลาด 

งานก่อสร้าง 
เติบโต

แนวโน้มโครงการภาครัฐ
ในช่วงต่อจากนี้ไป

•
การฟื้นตัวของ

ภาคเอกชน

4
โอกาส 
เติบโต 

ทางธุรกิจ
มีพันธมิตรเข้มแข็ง

•
ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง  

D/E = 0.2 เท่า

3
มีความ 
ล้ำาหน้า 

ทางธุรกิจ
ความก้าวหน้าทาง 

นวัตกรรม
•

ศูนย์อบรม 
พนักงานของตัวเอง   
เป็นที่ยอมรับจาก 
สภาวิศวกร และ 

ได้มาตรฐานสากล
•

สามารถทำางาน 
ที่ปรึกษาได้ครบวงจร 
ทางธุรกิจในวงการ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง
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ขั้นตอนแสดงกระบวนการรับข้อร้องเรียน	และการพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน

	 พนักงาน	 ถือเป็นรากฐานอันสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ	 	 ดังนั้น	 PPS	 จึงเคารพต่อสิทธิ	 เสรีภาพและปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ	 ระดับอย่างเท่าเทียมเสมอมา	 ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ	 ด้วย
เรื่องแนวคิด	มุมมอง	เชื้อชาติ	ศาสนา	สีผิว	เพศ	ความพึงพอใจทางเพศ	สัญชาติ	อายุ	ความทุพพลภาพ	ชนชั้นวรรณะ	
หรือการแสดงทัศนคติส่วนบุคคล	 มาเป็นตัวจำากัดหรือเป็นปัจจัยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	 แต่ประการใด	 เช่น	 การ
จ้างงานพนักงานใหม่	 การปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน	 การพิจารณาปรับเลื่อนตำาแหน่ง	 ปรับฐานเงินเดือน	 หรือแม้แต่
การพิจารณาการจ่ายโบนัส	 เป็นต้น	 โดย	 PPS	 จะพิจารณาอย่างเป็นธรรมจากผลงาน	 ความรู้	 และความสามารถของ
พนักงานเป็นหลัก	 ทั้งนี้	 ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน	 สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ	 ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง	 ไม่ได้
รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสการพบเห็นการกระทำาที่ผิดกฏหมาย	 แสดงความคิดเห็น	 หรือข้อเสนอแนะผ่านช่อง
ทางการร้องเรียนของบริษัทตามแนวทาง	Whistleblower	 Policy	 	 ซึ่งเป็นนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้
แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต	ทางเวปไซต์	whistleblow@pps.co.th		หรือแม้กระทั่งการแจ้งเบาะแสผ่าน
ทาง	Facebook	Fanpage	ของ	PPS		ซึ่งปี	2559	พบว่าระบบทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ	บริษัทฯ	สามารถจัดการ
ข้อร้องเรียนนั้นได้	100%

การปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	
จรรยาบรรณ	และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

กรณีกล่าวหาเกี่ยวกับ 
พนักงานในองค์กร

แจ้งไปที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคมที่

E-mail cgcommittee@pps.co.th

เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวน

บทลงโทษ
• ทางวินัย
• ชดใช้ค่าเสียหาย
• บอกเลิกสัญญา
• ดำาเนินการตามกฎหมาย

กรณีกล่าวหาเกี่ยวกับ 
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ

แจ้งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบที่
E-mail Whistleblow@pps.co.th

เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวน

ยุติเรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ผิด ไม่ผิด

แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส และผู้ถูกกล่าวหา
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	 ด้วยความเช่ือม่ันว่าการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นพื้นฐานสำาคัญของการทำาธุรกิจในระยะ
ยาว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ถูกมองว่าเป็นธุรกิจสีเทา	 ด้วยเหตุนี้	 PPS	 จึงได้จัดทำานโยบายเกี่ยวกับ
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยได้จัดทำา	 “ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
ธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ”	 เผยแพร่แก่กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานทั่วไปบนเว็ปไซต์	 www.pps.co.th	 สำาหรับ
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการทำาหน้าที่ของตน	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจของบริษัทมีความมั่นใจ	 ทั้งยังจัดให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Governance	 and	 social	 Responsibility	
Committee)	ตามมติของคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/	2557	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2557	ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งสิ้นจำานวน	5	ท่าน	ซึ่งกำาหนดให้เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	และกรรมการอิสระอีกอย่างน้อย	1	ท่าน	 โดยมีหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำาหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคม	 ตลอดจนพิจารณาข้อกำาหนดให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม	 และติดตาม
ประเมินผลผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มั่นใจในการดำาเนินงานของ	PPS	
	 นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี	http://pps.co.th/investor.php		
	 ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ	http://pps.co.th/investor.php	

CORPORATE GOVERNANCE 
AND ETHICS

ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

สำานักกำากับ
การปฎิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สำานัก
ตรวจสอบภายใน 

กรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ
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PPS ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน 2016 Thailand 
Sustainability Investment ประจำาปี 2559 ซึ่ง

เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน
ที่มีความโดดเด่นการส่งเสริมความยั่งยืนของ

องค์กร โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล 

การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	

โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 22 พฤษภาคม 2557     
		PPS	ร่วมลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์	

เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต	(CAC)

 22 มกราคม 2559  
		ได้รับการรับรองเข้า
เป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต	(CAC)	
อย่างเป็นทางการ

ประกาศนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นให้พนักงานและ
ผู้บริหารทราบโดยทั่วกัน	
สำาหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยืนยัน
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนของบริษัท

ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 ตั้งแต่ปี	2558	ต่อเนื่องมาจนถึงปี	2559	บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการกำากับดูแลกิจการ	(CGR)	ให้เป็น	1	ใน	60	บริษัทจดทะเบียนไทย	ที่ได้
รับคะแนนในระดับ	5	ดาว	“ดีเลิศ”	(Excellent	CG	scoring)	จากการสำารวจบริษัทจดทะเบียนไทย	ทั้งหมด	601	บริษัท	โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา
อ้างอิงจากหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยประกอบด้วยเกณฑ์รวม	241	ข้อ	แบ่งออกเป็น	5	หมวด	ได้แก่	สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น	 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น	 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ

PPS ได้คะแนนผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการ 
96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในกลุ่ม mai ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มระดับดีเลิศ (Corporate Governance 

Scoring Excellent) 

PPS ได้รับรางวัล EIT – CSR Awards 2016 
(รางวัลชมเชย) ในโครงการส่งเสริมผลงาน

จัดทำากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบ
การ โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับคะแนน 
92 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม

โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

โดยรวม คือ 

91.35 
คะแนน

ได้รับคะแนน 
100 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม

สมควรเป็นตัวอย่าง 

โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

โดยรวม คือ 

92.68 
คะแนน

ได้รับคะแนน 
100 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม

สมควรเป็นตัวอย่าง 

โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

โดยรวม คือ 

91.62 
คะแนน

2557
2558 2559

92 100 1001. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง
 ผู้ทำางานอยู่ในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร หรือจะเป็นช่าง ผู้ทำางาน 
หรือคนงาน หรือครอบครัวของเขาเหล่าน้ัน ทุกวันท่ีเขามาทำางานในหน่วยงาน 
เขาย่อมมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยใน ทุกๆ วัน
 ดังน้ัน PPS จึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น เจ้าของงาน 
หรือผู้รับเหมาก่อสร้างในทุกทีมงาน ให้มีเป้าหมายเดียวกัน ในการให้ม ี
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในการทำางานทุกๆ วัน โดยที่ผ่านมา ตลอดปี 2559 ไม่ม ี
อุบัติเหตุที่เป็นอุบัติเหตุหนักถึงข้ันต้องหยุดการทำางานในหน่วยงานที่เรา
ควบคุมอยู่เลย  
 และย่ิงไปกว่าน้ันคือในส่วนของพนักงานของ PPS เอง เรามีการอบรม
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับบริหารได้ถึง 35 คน ในปีท่ีผ่านมา จากการท่ี 
ศูนย์ฝึกอบรมของเราได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน ให้สามารถออกใบรับรอง 

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คุณภาพ
ควบคู่กับ

ความปลอดภัย

ความโปร่งใส
ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน

กำากับดูแลให้ผู้
บริหาร และพนักงาน

ทุกคนปฏิบัติตาม
กรอบการบริหาร
จัดการโครงการ

ไม่ใช้วิธีตัดราคา 
แต่เลือกดำาเนินธุรกิจ

กับลูกค้าที่ใส่ใจใน
คุณภาพและความ
คุ้มค่าของราคา

การบริหารจัดการความเสี่ยง

PPS	 ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง	 โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการทำาหน้าที่วิเคราะห์และติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการดำาเนินงาน	 โดยจะนำาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาหาแนวทางเพื่อควบคุม	 ลดผลกระทบและโอกาสอันอาจเกิดขึ้น 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส	เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการปัจจยัเส่ียงต่างๆ	เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ 
ทันท่วงที	 โดยในปีที่ผ่านมา	ยังอยู่ในช่วงแผนปี	2556-2560	และจากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง	แล้วพบว่า	ปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงที่มีผล 
กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมากและมีโอกาสเกิดได้บ่อย	มี	2	ประเด็นสำาคัญ		ดังต่อไปนี้

จากการอบรมดังกล่าวได้ รวมถึง PPS มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ 
ประจำาอยู่ตามหน่วยงานอีกหลายตำาแหน่งอีกด้วย

2. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน    การคอร์รัปช่ัน 
เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นจำานวนมากของสังคม และทำาให้วิชาชีพไม่มีการพัฒนา 
คนดีๆ ไม่มีกำาลังใจ และประเทศชาติไม่พัฒนา  บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญ
กับเรื่องนี้เป็นอันดับสูงสุด โดยเริ่มด้วยการจัดการการคอร์รัปชั่นในตัวเอง  
จัดการในระดับแผนก จัดการคอร์รัปชั่นในระดับบริษัท และกระจายไปถึง
คู่ค้า รวมไปถึงการเข้าร่วมกับภาคีต่อต้านคอร์รัปชั่น และได้การรับรองว่า
เป็น Certified company ตั้งแต่ต้นปี 2559 นับเป็นบริษัทแรกในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันที่เข้าร่วมและได้รับการรับรอง

การประเมินโดย
ตลาดหลักทรัพย์

การประเมินโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การประเมินโดยวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พ นั ก ง า น 
ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การจัดสัมมนาพนักงานประจำาปี

• การพบปะสังสรรค์เพ่ือแลกเปล่ียน 

ข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

• การจัดทำาแบบสำารวจ 

ความพึงพอใจพนักงาน

• กล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

• Whistleblower  

System

ลู ก ค้ า 
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดประชุมร่วมกัน

• การเยี่ยมเยียน

• การจัดทำาแบบสำารวจ 

ความพึงพอใจลูกค้า

• Whistleblower System

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

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดประชุมร่วมกัน

• Whistleblower System

คู่ ค้ า 
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดประชุมร่วมกัน

• การเยี่ยมเยียน

• การพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะระหว่างคู่ค้า

• Whistleblower 

System

ชุ ม ช น
ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การเยี่ยมเยียน

• การจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อรับฟังความเห็น

• การจัดทำาแบบสำารวจเพื่อ

รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

สั ง ค ม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อรับฟังความเห็น

• Whistleblower System

สื่ อ ม ว ล ช น
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การเปิดแถลงข่าว

• Whistleblower System

ผู้ ถื อ หุ้ น
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำาปี

• การจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อรับฟังความเห็น

• Whistleblower System

	 ในทกุกิจกรรมและการดำาเนนิงานกอ่ใหเ้กิดผลทัง้ทางตรงและทางออ้มกับผู้มีส่วนไดส่้วนเสียทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถงึการทีผู่มี้ส่วนไดส่้วนเสียอาจมีผลกระทบ 
กับการดำาเนินงานของบริษัทจากกิจกรรมของเขาโดยตั้งใจ	หรือไม่ได้ตั้งใจ	ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากบริษัทฯเองหรือกิจกรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	
ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ	จึงได้มีการตรวจตราและการวิเคราะห์ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นอย่างละเอียด		เพื่อพิจารณาว่าการดำาเนินธุรกิจนั้นได้เบียดเบียน
ผู้ใดหรือไม่	ในปัจจุบันและในอนาคต	ทั้งต่อพนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	ผู้อออกแบบ/	ผู้รับเหมาก่อสร้าง	ชุมชน	สังคม	ผู้ถือหุ้น	และสื่อมวลชน		เพื่อดูถึงความ
สัมพันธ์และความเร่งด่วนในการจัดการกับความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นให้ทันท่วงที	 	 โดยผ่านการประชุมร่วมกัน	 	 การตรวจสอบผลการ
ดำาเนินงาน	 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำาหนดประเด็นเพื่อสร้างเป็นนโยบาย	 อันเป็นขั้นตอนของกระบวนการจัดการความเสี่ยง	 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการ
ประเมินผลต่อกิจกรรมที่ทำากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 ก่อให้เกิดเป็นแผนปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย	และนำาไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจและความราบรื่นในการดำาเนินธุรกิจในที่สุด

พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า

ผู้ออกแบบ/ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชุมชน

สังคม

ผู้ถือหุ้นสื่อมวลชน

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

30   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP
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ระดับ •  Stakeholder Level 2
  (เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ)
ความคาดหวังของ  •  การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ผู้มีส่วนได้เสีย •  การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 •  การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ผลลัพธ ์ •  ชุมชนมีความเข้าใจและยอมรับในตัวองค์กร
 •  มีข้ันตอนในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
  ทำาให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ชุมชน

สื่อมวลชนผู้ถือหุ้น

ระดับ •  Stakeholder Level 3
  (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการโดยตรง 
  แต่มีอิทธิพลสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ)
ความคาดหวังของ  •  การได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว   
ผู้มีส่วนได้เสีย  แม่นยำา และครบถ้วน

ผลลัพธ์ •  มีการนำาเสนอข่าวสารและภาพลักษณ์ท่ีดี
  ขององค์กรเผยแพร่ออกไปสู่สังคม 

ระดับ •  Stakeholder Level 3
  (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการโดยตรง 
  แต่มีอิทธิพลสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ)
ความคาดหวังของ  •  ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย • การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงและโปร่งใส
 • ความมั่นคงทางธุรกิจ

ผลลัพธ ์ •  ผลประกอบการขององค์กรมีการเติบโต
  อย่างต่อเน่ือง
 •  ผู้ถือหุ้นมีความเช่ือม่ันและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ  
  องค์กร
 •  เป็นหน่ึงใน 51 บริษัทท่ีได้รับการคัดเลือกให้ได้
  รับรางวัลหุ้นย่ังยืน THIS (Thailand 
  Sustainability Investment List)

สังคม

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

คู่ค้า	

ระดับ •  Stakeholder Level 1
ความคาดหวังของ  •  ความร่วมมือกันในระยะยาว
ผู้มีส่วนได้เสีย • ความเป็นธรรมและโปร่งใส

ผลลัพธ์ •  การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายโดยไม่เกิด
  ข้อขัดแย้ง
 •  มีการประชุมความคืบหน้าของโครงการและร่วมกัน 
  แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม
 •  ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ในการค้าท่ีไม่สุจริต 
  เพ่ือการทำางานท่ีโปร่งใส

พนักงาน	 ลูกค้า	

ผู้ออกแบบ/ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ระดับ •  Stakeholder Level 1 (ภายในองค์กร)
ความคาดหวังของ  •  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ผู้มีส่วนได้เสีย •  การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
 •  ความมั่นคงในการทำางาน
 •  ความก้าวหน้าในอาชีพ
 •  การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 •  ความปลอดภัยในการทำางาน
 •  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ผลลัพธ ์ • ผลสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน  
  เท่ากับ 83 คะแนน
 • พนักงานมีความรักและผูกพันธ์กับองค์กร
 

ระดับ •  Stakeholder Level 1
ความคาดหวังของ  •  การให้คำาแนะนำาอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มีส่วนได้เสีย •  การประสานงานท่ีดี
 •  ความเป็นธรรมและโปร่งใส
 •  ความปลอดภัยในการทำางาน

ผลลัพธ์ •  มีการประชุมและการติดตามงานอย่างต่อเน่ือง  
  ทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปตามแผน
 •  ใช้ Project Live ในการจัดการด้านคุณภาพ 
  เพ่ือลดปัญหาการเกิดข้อโต้แย้งในการทำางาน

ระดับ •  Stakeholder Level 3
  (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการโดยตรง 
  แต่มีอิทธิพลสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ)
ความคาดหวังของ  •  การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้มีส่วนได้เสีย •  การได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถ 
  นำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 •  การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ผลลัพธ ์ •  มีข้ันตอนในการจัดการของเสียอย่างมีคุณภาพ   
  ทำาให้ส่ิงแวดล้อมและภาพลักษณ์ของโครงการ
  เป็นไปในทางท่ีดี
 •  สังคมเกิดการยอมรับและให้การสนับสนุน
  อย่างต่อเน่ือง
 •  CSR ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  และเกิดผลสำาเร็จ

ระดับ •  Stakeholder Level 1
ความคาดหวังของ  •  คุณภาพงานที่ดี
ผู้มีส่วนได้เสีย • ราคาที่เหมาะสม
 • ส่งมอบงานตรงเวลา
 • ความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง
 • ความโปร่งใส
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ  
  วิชาชีพ

ผลลัพธ ์ • ลูกค้ามีความไว้วางใจและเช่ือม่ันในองค์กร
 • จากผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาเกิดกรณีการร้อง  
  เรียนจากลูกค้าน้อยมาก
 
 สถิติอัตราการลาออกของพนักงาน ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
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 เมื่อดูจาก Sustainability framework ของบริษัทฯ ที่มุ่งขยายความ 
“เก่ง” และ “ความดี” ให้ออกไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งพนักงาน ทั้งหน่วย
งานก่อสร้างที่เราทำางานอยู่ด้วย และขยายออกไปสู่สังคม สู่ประชาชน
ทั่วไป เป็นการทำาตัวเป็นต้นแบบ แบบอย่างของความเก่งและความดี  โดย
เริ่มจากจุดเล็กๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เก่งและดีขึ้นในทุกๆวัน   
 จากการที่ธุรกิจของเราเริ่มจากที่คน และคนที่เป็นพนักงานของเราก็
ไปให้บริการลูกค้าอยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของเราจึงเป็นการพัฒนาคน และพัฒนาผลงานไปพร้อมๆ กัน โดยอาศัย
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อทำาให้ผลงานนั้นดีขึ้น และมีความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจอยู่เสมอ  เราจึงได้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที ่

เรียกว่า PPS Ignite ที่เป็นการ “สร้างคน สร้างผลงาน และสร้างสรรค์
นวัตกรรม” โดยสร้างทั้งสามอย่างนี้ไปพร้อมกัน เพราะการทำาอย่างใด
อย่างหนึ่ง ไม่อาจทำาให้เกิดความยั่งยืนได้ เพราะนวัตกรรมต้องเกิดจากคน  
และคนก็ต้องไปสร้างผลงาน ส่วนความรู้จากการสร้างผลงาน ก็ทำาให้คนมี
ความรู้มากขึ้น และนวัตกรรมก็ได้ไปทดลองใช้ในงาน ทำาให้นวัตกรรมนั้น
ก็ดีขึ้น และงานก็ดีขึ้น การทำาสามอย่างนี้จึงต้องทำาไปพร้อมๆ กัน
 ดังที่กล่าวมานั้น ทำาให้แผนความยั่งยืน และกลยุทธ์ความยั่งยืนของ 
PPS รวมเป็นเนื้อเดียวกับธุรกิจอย่างแยกไม่ออก จึงเป็น CSR in process 
อย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นส่วนเกินของการทำาธุรกิจ จึงทำาให้กระบวนการนี้
เกิดความยั่งยืนต่อทั้งองค์กรและสังคม

 ผลตอบแทนทางธุรกิจ
 การเปิดเผยข้อมูล
 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

สำาคัญ สำาคัญต่อ	PPS

สำา
ค
ัญ
ต
่อ
ผ
้มีส
่วน
ได
้เส
ีย

สำาคัญมาก

สำาคัญมาก

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 การอนุรักษ์พลังงาน
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 การบริหารความเสี่ยง
 การต่อต้านการทุจริต
 การพัฒนาบุคลากร
 กระบวนการทำางานที่มีคุณภาพ
 ความปลอดภัยในการทำางาน
 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

Stakeholder Level 1

Stakeholder Level 3

Stakeholder Level 2

2550

2540

2560

2570

ASEAN

Safety

Law

Customer 
Expectation

Environment

RR

Time

Quality

Cost

Health

Code of
Practice

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

SUSTAINABILITY ISSUES

SUSTAINABILITY STRATEGY

PPS	 ยึดมั่นในหลักการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนนโยบายหรือ
ปรับปรุงแผนที่กำาหนดไว้ต่างๆ	 ให้เข้ากับสถานการณ์	 โดยเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น	 ความคาดหวัง	 และความต้องการต่างๆ	 เพื่อนำาเอาข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้มารวบรวม	 วิเคราะห์และพิจารณาร่วมกับประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จขององค์กรเพื่อจัดลำาดับความสำาคัญต่างๆ	 ที่เห็นว่าส่ง
ผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อ	PPS	 ในมิติต่างๆ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม	ตามที่บริษัทได้จำาแนกไว้ตามแนวทาง
ของ	Global	Reporting	Initiative	หรือ	GRI	Index	ออกมานำาเสนอในรูปแบบของ	Material	Matrix	ดังปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

จากการนำาข้อมูลเรื่องประเด็นสำาคัญต่างๆมาวิเคราะห์และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน	สามารถสรุปเป็นกลยุทธ์ที่	PPS	ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน	และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสูงสุดและครบถ้วน	ดังต่อไปนี้

 การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน คือ การทำาธุรกิจแล้วได้ผลกำาไรตอบแทน 
PPS จึงมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนำาเงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ถือหุ้นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้การดำาเนินการทุกข้ันตอนของ PPS ทำาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในปี 2560 น้ีเป็นปีท่ี PPS ดำาเนิน
การตามแผนแม่บทท่ีวางไว้มาจนถึงปีสุดท้ายของแผน โดยผลการดำาเนินงาน
ในทุกปีท่ีผ่านมาเป็นไปได้ด้วยดีจากรากฐานท่ีวางไว้ต้ังแต่ปี 2530 ในค่านิยม
หลักขององค์กร trustworthy project manager หรือภาษาไทยท่ีว่า “คุ้มค่า
คู่ควรแก่การไว้วางใจ”  
 คุ้มค่า หมายถึง การท่ีทุกบาททุกสตางค์ท่ีลูกค้าวางใจให้เราบริหาร ทุก
บาททุกสตางค์ของผู้ถือหุ้น ต้องได้รับการใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยความรู้ความ
สามารถท่ีเรามี จึงสามารถทำาให้งานของลูกค้าสำาเร็จ และความสามารถท่ี
เรามี น่ันหมายถึงว่า “เราเก่ง”น่ันเอง 
 คู่ควรแก่การไว้วางใจ หมายถึงการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีการทำางานท่ีโปร่งใส 
มีธรรมาภิบาล ทำาให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม สามารถไว้วางใจได้ว่า 
บริษัทฯ น้ีเป็นบริษัทฯท่ีดี ท่ีเขาจะวางใจมาร่วมทำาธุรกิจ และมาร่วมลงทุน
ด้วย น่ันหมายถคงว่า”เราดี”น่ันเอง
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SUSTAINABILITY

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

2014
	 รางวัล	 SET	 Award	 2014	 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม	
(Top	Corporate	Governance	Report	Award)	จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
	 รางวัลผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการ	 ระดับ	 4	 ดาว	 (Very	 Good	

CG	 Scoring)	 และผลประเมินการกำากับดูแลกิจการดีเด่น	 (Top	 Quartile 
Company)	 สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 mai	 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 รางวัลที่	 3	 (ระดับอาชีพ)	 การประกวดแนวคิดการออกแบบภายใน
สถานีรถไฟความเร็วสูง	 สายกรุงเทพฯ	 -	 เชียงใหม่	 ระยะที่	 2	 พิษณุโลก	
-	เชียงใหม่	“Identity	Creates	Value”	สำาหรับสถานีพิษณุโลก	จากพล
อากาศเอก	 ประจิน	 จั่นตอง	 รัฐมนตรี	 ว่าการกระทรวงคมนาคม	 จัดโดย
สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
	 เป็น	 1	 ใน	 5	 บริษัท	 จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 mai	
ทั่วประเทศ	 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้เข้าร่วมในโครงการ	Corporate	Sustainability	Advisory	
Program	2014

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

AWARDS & HONORS

2015
	 รางวัล	 Thailand	 Sustainability	 Investment	 2015	 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 รางวัลผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการ	ระดับ	5	ดาว	(Excellent	CG	
Scoring)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 รางวัล	Board	of	The	Year		Award	2015	สำาหรับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์	mai	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต	จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 
ไทยในการต่อต้านทุจริต	(CAC)

2016
	 รางวัล	องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม	ในงาน	“TIM	Forum	:	“องค์กร
นวัตกรรม”	สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ”จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์	mai	ร่วมกับ	สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
	 รางวัลผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการ	ระดับ	5	ดาว	(Excellent	CG	
Scoring)	สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	mai	 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 รางวัล	Thailand	Sustainability	 Investment	2016	 ในงาน	SET	
Sustainability	Award	2016	จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 รางวัล	 EIT	 -	 CSR	 Awards	 2016	 	 ในโครงการส่งเสริมผลงาน
จัดทำากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและ
สถานประกอบการ	 จัดโดย	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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 จากความท้าทายตาม CSR Roadmap ในช่วงปี 2556-2560 นี้ 
PPS ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานตามแผนงานดังกล่าว เพราะ
สามารถเสนอแนะให้เจ้าของโครงการนำาวัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังมาใช้
ในโครงการ ให้คำาแนะนำาในเรื่องของการออกแบบอาคารที่ช่วยอนุรักษ์
พลังงาน ไปจนถึงการให้คำาปรึกษาและวางแผนการก่อสร้างอย่างรัดกุม 
เช่น เป็นที่ปรึกษาให้โครงการ Tesco Lotus Energy Saving หลากหลาย
สาขาทั่วประเทศไทย เป็นต้น

แนะนำาลูกค้าให้เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน	/	
ประหยัดทรัพยากร	และลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

50%	ของลูกค้าเลือกใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน	/	
ประหยัดทรัพยากร	และลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

80%	ของลูกค้าเลือกใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน	/	
ประหยัดทรัพยากร	และลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

2557 2558 2559

 ในช่วงเวลาที่เหลือของ Road map ช่วงปี 2556-2560 นี้ PPS ได้
พัฒนาระบบ Project live ให้สามารถบันทึกชนิดของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ใน
โครงการ รวมถึงปริมาณของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการเข้าไปในระบบ
ด้วย การกระทำาเช่นนี้ ส่งผลให้เราสามารถทราบถึงปริมาณคาร์บอนที่
ปล่อยออกสู่บรรยากาศโลกจากการใช้วัสดุเหล่านั้นได้ และสามารถนำา
ข้อมูลดังกล่าวไปขอยื่นเพื่อรับรองอาคารเขียว หรือนำาไปเป็นส่วนหนึ่งใน 
การทำามาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) ต่อไป  ซึ่งข้อมูลและผลการดำาเนินงานดังกล่าวจะถูกนำาเสนอใน
รายการความยั่งยืนฉบับต่อไป

ทรัพยากรน้ำา	(หน่วย)	 500

 รายการ เป้าหมาย แนวทางจัดการ

1	 ตรวจเช็คการรั่วไหลของอุปกรณ์	เช่น	ก๊อกน้ำา	สุขภัณฑ์	ท่อน้ำา	หากม ี
	 จุดชำารุดก็ซ่อมแซมให้มีสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

1	 ตรวจเช็คระบบแอร์ใหม่ทั้งหมด	พร้อมปรับปรุงอาคารให้อากาศ
	 ถ่ายเทขึ้น
2	 เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด	LED	
3	 ติดตั้งแผง	Solar	Roof	Top	เพื่อลดค่าไฟฟ้าและนำาไฟฟ้าที่ผลิตได้มา 
	 ใช้ในสำานักงานทดแทนทรัพยากรไฟฟ้าเดิม

1	 จัดทำาแบบฟอร์มการเบิก-จ่าย	กระดาษเพื่อเก็บสถิติการใช้กระดาษ 
	 ของแต่ละแผนก
2	 จัด	Challenge	ขึ้นเพื่อสร้างความท้าทายให้แต่ละแผนก

ทรัพยากรกระดาษ	(รีม)	 800

ทรัพยากรไฟฟ้า	(หน่วย)	 50,000

แนวทางการลดทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

Environment Resources Management
 การจะทำาส่ิงต่างๆ ให้ได้ดี ย่อมเร่ิมจากการคิดดีทำาดี  การใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า ด้วยการช่วยกันประหยัดน้ำา ประหยัดไฟ และนำากระดาษ
หมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำา ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆ ที่ชาว PPS ร่วมมือร่วมใจกัน
ทำา ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำาและไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 
และในส่วนของกระดาษแม้จะนำามาหมุนเวียนใช้ซ้ำาและมี Google Apps 
และ Project Live มารองรับการทำางาน แต่เนื่องจากการรับงานที่เพิ่ม
มากขึ้นและงานส่วนมากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงส่งผลให้ปริมาณ
กระดาษที่ต้องใช้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

การดำาเนินธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อเกิดมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ธุรกิจของ	PPS	 เองก็มีส่วนในการ
สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมเช่นกัน	เราจึงให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าที่สุด	เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ผลกระทบที่จะเกิดแก่สิ่งแวดล้อม

น้ำา	(หน่วย)	 524	 497
ไฟฟ้า	(หน่วย)	 59,040	 58,400
กระดาษ	(รีม)	 965	 1,085

เปรียบเทียบการใช้น้ำา ไฟฟ้า และกระดาษ 2 ปี ย้อนหลัง

 รายการ 2558 2559

PROJECT  ENVIRONMENT
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ช่างมันส์สัญจร
 PPS ตั้งใจที่จะใช้กิจกรรมนี้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทาง
ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปกติแล้วงานของ PPS 
ย่อมรวมถึงการทำาชุมชนสัมพันธ์ในชุมชนข้างเคียงกับหน่วยงานที่ก่อสร้าง
อยู่ด้วย หรือในกรณีนี้ PPS กับเจ้าของโครงการที่ PPS ดูแลงานก่อสร้าง
อยู่ร่วมกันในการทำาชุมชนสัมพันธ์รูปแบบใหม่ขึ้น
 โดยเริ่มทำาการสัญจรครั้งที่ 1 ตอนช่างเก่าเล่าเรื่อง ณ ชุมชนนางเลิ้ง  
ชุมชนนางเล้ิงเป็นชุมชนเก่าแก่ อยู่ในพ้ืนท่ีความดูแลของสำานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นลูกค้าของ PPS ชุมชนนี้มีสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ ่
เป็นบ้านไม้เกือบทั้งหมด จึงทำาให้ชุมชนเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง รายการ 
ช่างมันส์สัญจรร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าว และทีมคลีนิคช่าง จากวิศวกรรม 
สถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความ
รู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อให้คนในชุมชนมีความ
ตื่นตัวและสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤต ตาม
มาด้วย
  ช่างมันส์สัญจรครั้งที่ 2 ตอน วิศวกรตามรอยพระบาท ณ งาน
วิศวกรรมแห่งชาติ 2559 ซึ่งได้มีการเชิญวิศวกรผู้เคยทำางานสนองพระ
ราชดำาริมาถ่ายทอดความรู้ แนวคิดในการทำางาน รวมถึงการดำารงชีวิตให้
แก่ประชาขนได้รับฟัง และ
  ช่างมันสัญจรคร้ังท่ี 3 ตอนเวียงป่าเป้า ปลอดภัยจากอัคคีภัย ณ 
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรง 
นอนของเด็กนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยาคม ทำาให้
มีนักเรียนเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก ซึ่งสาเหตุมาจากการขาดความรู้ และ
อุปกรณ์เตือนภัย รายการช่างมันส์ร่วมกับสภาวิศวกรจึงจัดกิจกรรมเสวนา
ให้ความรู้และแนะนำาเคร่ืองมือในการเตือนภัยให้แก่ประชาชนในเวียงป่าเป้า
ได้ตระหนักถึงความจำาเป็นในการมีเคร่ืองเตือนภัยและเคร่ืองป้องกันอัคคีภัย
ภายในบ้าน PPS หวังว่าการมีส่วนร่วมในงานคร้ังน้ีจะทำาให้ประชาชนคนไทย
ตระหนักถึงความสำาคัญของการมี อุปกรณ์ตรวจับควันภายในบ้าน

Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี”
 “หากใครคิดว่างานช่างเป็นเรื่องยาก ลุงพีก็สามารถอธิบายให้ท่าน
เข้าใจได้ง่ายๆ” เกร็ดความรู้กับลุงพีเป็นการ์ตูน Animation ที่สนุกสนาน 
สอดแทรกไปด้วยความรู้ด้านวิศวกรรมแบบง่ายๆ อธิบายเรื่องราวงานช่าง
มากมายที่คนทั่วไปสงสัย เพื่อทำาให้งานช่างกลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจ
ง่าย ไม่ว่าใครก็สามารถนำาความรู้จากลุงพีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
ได้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดการสร้างเครือข่าย จากเครือข่าย
ในหมู่ของวิศวกรด้วยกันเอง ไปสู่เครือข่ายคนทั่วไปในระดับสังคม และ
เนื่องจาก “เกร็ดความรู้กับลุงพี”เป็นการ์ตูนที่เข้าใจง่าย จึงทำาให้เด็กๆ 
สามารถดูแล้วเข้าใจได้ง่ายตามไปด้วย  และการทำาเช่นนี้ถือเป็นการ
สร้างสังคมที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะเด็กที่เติบโตขึ้นมาก็จะถูกหล่อหลอมด้วย
ต้นแบบที่ดีต่อไป
 สามารถติดตาม “Animation เกร็ดความรู้กับลุงพี” ได้ทางช่อง
ไทยรัฐทีวี ทีวีดิจิตอลช่อง 32 HD ทุกวันเสาร์ ซึ่ง On Air มาเป็น Season 
ที่สองแล้ว หรือ Youtube channel ทางช่อง Changmuns Channel และ 
ยังสามารถติดตามเกร็ดความรู้กับลุงพีในรูปแบบเว็บการ์ตูนได้ทาง  
Facebook Fanpage white engineer

PROJECT SOCIETY
	 PPS	ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 เราเชื่อว่าการที่เราทำาให้สังคมดีย่อมทำาให้	PPS	และพนักงานของ	PPS	ดีไปด้วย	และการทำาสิ่งดีๆ	นั้นเองที่
ทำาให้ธุรกิจสามารถดำาเนินไปได้ดี	 ดังนั้น	 เราจึงเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้สั่งสมภายในบริษัทฯ	 ให้ออกไปสู่สังคมรอบข้างโดยไม่คิดมูลค่า	 ไม่ว่าจะเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมจาก	PPS	Training	center	ของเราไปให้วิศวกรในหน่วยงานต่างๆ	ได้ดูฟรีผ่านทาง	Youtube	channel	และหากเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรรมที่น่ารู้ให้กับบุคคลทั่วไปแล้วละก็	 เราก็มีวิธีการในการสื่อสารที่เหมาะสมกับเขาเหล่านั้น	 เพื่อที่ว่าอาจจะมีใครเห็นสิ่งเหล่านี้
แล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นได้บ้าง	ดังชื่อกลยุทธ์ของแผนความยั่งยืน	ที่เรียกว่า	“PPS	Ignite	จุดประกายให้เกิดสังคมที่ดี”

การจัดอบรมให้แก่บุคคลภายนอก
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
เช่ียวชาญในสายงานท้ังของตนเองและท่ีตนเองสนใจ โดยผ่านศูนย์ฝึกอบรม 
PPS Training Center ท่ียังคงสามารถรักษาระดับคุณภาพ มาตรฐาน อีก
ท้ังได้รับความไว้วางใจในการดำาเนินงานท้ังจากองค์กรภายนอกและจาก
ลูกค้า ให้เข้าไปจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ถึงพร้อมไปด้วย
ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ อาทิ บริษัท สยามคูโบต้า จำากัด 
ในหลักสูตรการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท ไทยชิมิสึ จำากัด ใน
หลักสูตรการบริหารสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น และด้วยคุณภาพ มาตรฐาน
และความไว้วางใจท่ีได้รับน้ี เป็นผลให้หน่วยงานภายนอก จัดส่งบุคลากร
ของตนเองเข้ามาร่วมอบรมกับ PPS Training Center ในหลักสูตรต่างๆ กับ
ทางบริษัทฯ มากมาย อาทิ หลักสูตรการตรวจสอบเงินงวดและงานเพ่ิม-
ลด  หลักสูตรระบบ ISO ในงานธุรการโครงการและการประยุกต์ใช้ IT เช่น 
Project Live, Google Drive  หลักสูตรการบริหารสัญญาก่อสร้าง FIDIC 
เป็นต้น จึงแสดงให้เห็นว่า ศูนย์ฝึกอบรม PPS Training Center ของ PPS 
น้ัน มีศักยภาพมากพอท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยงานในการพัฒนา
บุคลากรขององค์กร  นอกจากน้ี PPS Training Center ยังมีเป้าหมายและ
มุ่งม่ันท่ีจะเป็นคู่ค้าและสร้างเครือข่ายร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมของต่างประเทศ
อีกด้วย

ช่างมันส์ Blog
 แหล่งข้อมูลในการรวบรวมบทความด้านงานช่างและวิศวกรรมแขนงต่างๆ 
รวมถึงประเด็นท่ีคนท่ัวไปกำาลังสนใจ ถ่ายทอดออกมาด้วยการสอดแทรกสาระ
ความคิดเห็นดีๆ ให้แก่ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ซ่ึงตอนน้ีมีบทความทางวิศวกรรม
มากกว่า 100 บทความท่ีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://changmuns.blogspot.
com/ และ https://www.facebook.com/changmuns/

ช่างมันส์ Radio ทาง สทร.FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว
 PPS ร่วมกับ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว จัดรายการพูดคุยให้ความรู ้
เกี่ยวกับเรื่องงานช่าง สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีผู้
เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ ในเรื่อง
ราวเกี่ยวกับงานช่าง แบบง่ายๆ รวมทั้งเปิดสายตอบคำาถามจากผู้ฟังทาง
บ้านที่เป็นประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุดและเข้าใจง่าย 
รายการออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00 น. ทาง FM 106 
MHz โดยจัดต่อเนื่องมากว่า หนึ่งร้อยตอนแล้วจนถึงปัจจุบัน และสามารถ
ติดต่อส่งคำาถามมาได้ทาง Facebook Fanpage ช่างมันส์
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โครงการ “วิศวกรสีขาว”
 White engineer หรือ โครงการวิศวกรสีขาวเป็นโครงการหลักของ
การทำางานโครงการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โครงการนี้ดำาเนินการต่อเนื่องมา 
เป็นปีที่สาม โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายสังคมของวิศวกรที่ดีออก
ไป การใช้ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเริ่มก็เพื่อเน้นย้ำาถึงความเชื่อที่ว่า แม้อุตสาหกรรม
ก่อสร้างจะถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นสีเทา และไม่มีความเป็นไปได้
เลยที่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะสามารถเป็นสีขาวได้ โดยใช้สีขาว สีเทา 
สีดำา สื่อถึงความดี ความไม่ดีในวงการธุรกิจ
 PPS ต้องการเน้นย้ำาอีกครั้งหนึ่งว่า การที่เป็นคนดี ดำาเนินธุรกิจอย่างดี 
แข่งขันกันด้วยความสามารถ ไม่ได้แข่งขันกันด้วยราคา หรือแข่งขันกันด้วย
เส้นสายวิธีการที่ดี ก็สามารถมีที่ยืนในสังคมได้และสามารถดำาเนินธุรกิจ 
ให้อยู่รอดและมีความเจริญเติบโตได้ในระยะยาว
 นอกจากนี้ โครงการนี้เป็นโครงการหลักของงานความยั่งยืนของ PPS 
เนื่องจากโครงการนี้ตอกย้ำาตัวตนของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาที่ PPS ทำาอยู่ 
ซึ่งธุรกิจนี้ต้องการวิศวกรที่มีความสามารถ นั่นคือ มีความเก่ง มีความรู้ 
และต้องมีความคู่ควรต่อการไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ จึงจะสามารถ
ดำาเนินอยู่ในธุรกิจนี้ได้  โครงการนี้จึงได้เน้นและตอกย้ำาภาพเหล่านั้น ด้วย
การทำาตัวเป็นต้นแบบวิศวกรที่ดีเพื่อให้เกิดเป็นสังคมของวิศวกรที่ดี และ
วิศวกรที่ดีก็จะออกไปสร้างสังคมที่ดีต่อไป  
 การดำาเนินงานของโครงการนี้ทำาโดยการให้ความรู้ผ่านการสร้าง 
เครือข่ายในมหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ และ Fanpage “White Engineer” 
เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติที่ีด ี
และให้วิศวกรหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นวิศวกรได้เห็นต้นแบบของคนท่ีเป็น
วิศวกรที่ดี เป็นวิศวกรสีขาวและยังสามารถประสบความสำาเร็จได้ในวิชาชีพ 
วิศวกรรม

“เด็กในวันนี้ คือ วิศวกรที่ดีในอนาคต” 
(ริเริ่มโดยพนักงาน PPS)
 อีกหนึ่งโครงการที่พนักงาน PPS ร่วมแรงร่วมใจและคิดริเริ่มช่วย
เหลือชุมชนด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความสำาเร็จของการเป็นต้นแบบ
ให้ผู้คนทำาตามในเรื่องความรู้และความดี  โครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปี
ที่สอง โดยที่ผู้เสนอโครงการเป็นพนักงานระดับโครงการของ PPS ที่คิด
อยากจัดกิจกรรมในวันเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นต้นแบบของวิศวกร เห็น
วิธีการทำางานของวิศวกร เพื่อว่าในอนาคตเผื่อใครเห็นต้นแบบแล้วอยาก
จะโตขึ้นไปเป็นวิศวกรบ้าง
 ปีนี้จัดโครงการกัน ณ อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนและเป็นกำาลังใจให้
พนักงานสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาเองได้ต่อไป
 โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลสำาเร็จที่เด่นชัดของความพยายาม
จุดประกายให้วิศวกรเป็น “วิศวกรที่ดี” ว่ามีการกระจายสู่ทุกระดับของ
องค์กร ทำาให้โครงการสามารถไปต่อได้เองสมดังปณิธาน การจุดประกาย
เพื่อให้ทำาต่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี

PROJECT SOCIETY

การร่วมงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อสร้างสรรค์สังคมท่ีดี 
(PPS PARTICIPATE)
 การร่วมกับหน่วยงานอื่นในการสร้างสังคมที่ดี อาทิ ร่วมสนับสนุน
สมทบทุนให้ “มูลนิธิ ไอแคร์ ประเทศไทย” ร่วมสนับสนุนสมทบทุนให้ 
“โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” จำานวน 1 ล้านบาท ต่อเนื่อง
เป็นปีที่หก ร่วมสนับสนุนสมทบทุนให้ “มูลนิธิ ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดยนำาเงินจากการบริจาคของพนักงานทุกท่าน
ในงานเลี้ยงประจำาปี จำานวน 99,780 บาท เป็นต้น ซึ่งเราก็หวังว่าหน่วย
งานเหล่านี้จะนำาเงินของพวกเราไปใช้ช่วยสังคมในงานท่ีแต่ละหน่วยงาน
ถนัดสืบต่อไป

โครงการฝึกงาน และโครงการสหกิจศึกษา
 ความร่วมมือกันในระหว่างหน่วยงานผู้ผลิตนักศึกษาและหน่วยงานที่
ใช้นักศึกษา กล่าวคือ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัท PPS 
ในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้โดยการนำานิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เหล่านั้น มาฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่ง
การทำาสหกิจศึกษา ในช่วงระยะเวลาหลายๆ เดือน เพื่อให้คนรุ่นใหม่
เหล่านั้นมีความเข้าใจในการเรียนรู้จากการทำางานจริงๆ ว่าการทำางานใน
อาชีพที่ตั้งใจไว้นั้นเป็นเหมือนที่คิดไว้หรือไม่ หรือตนเองจะต้องเรียนวิชา
อะไรเพิ่ม หรือตัดสินใจที่จะทำางานในวิชาชีพนั้นต่อไหม และพร้อมกันนั้น
ทางมหาวิทยาลัยก็จะได้รับ feedback จาก PPS  ในการบอกว่านักเรียน
นักศึกษาของตนมีความพร้อมในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วหรือไม่ 
ควรปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไร และในส่วนของหน่วยงานที่
นิสิตนักศึกษาไปลงทำางานอยู่นั้นก็จะได้ฝึกการสอนงาน และยังได้ทีมงาน
ไปช่วยทำางานจริงๆ เกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาและ
ภาคธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศได้
อย่างครบวงจร

โครงการพัฒนาชุมชนโดยรอบร่วมกับเจ้าของโครงการ
 “โครงการจะดำาเนินไปอย่างราบรื่นไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนรอบข้าง” การเข้าไปทำาความรู้จัก สร้างความเข้าใจและให้ความรู้
แก่ชุมชนโดยรอบโครงการเป็นเรื่องที่พนักงาน PPS ใส่ใจทำาเสมอมา และ
การทำาชุมชนสัมพันธ์นั้น จะทำาคนเดียวไม่ได้ ต้องได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าของงานที่มีความเข้าใจถึงความสำาคัญของเรื่องเหล่านี้  ซึ่งปี 2559 
นี้ PPS ก็ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจาก Tesco Lotus อีก
ครั้ง  ในการร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณูปโยชน์ให้แก่ชุมชนรอบๆ หน่วยงาน
ก่อสร้าง อาทิ โครงการ “ปลูกผัก กางมุ้ง และอุปกรณ์เครื่องเล่น” ณ 
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการ “สร้าง
ห้องน้ำาโรงเรียนเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมสุขลักษณะของครูและนักเรียน” 
ณ โรงเรียนเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหา
สารคราม  โครงการ “ร่วมปรับปรุงสาธารณสมบัติเทศบาลตำาบลแก้ง
คร้อ” โครงการ “ปรับปรุงห้องน้ำาและมอบอุปกรณ์กีฬา” ณ โรงเรียนบ้าน
หนองสามเขา อำาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  โครงการ “ปรับปรุงห้อง
สมุด ห้องน้ำา อ่างแปลงฟัน” ณ โรงเรียนบ้านหนองแจง อำาเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบรูณ์  โครงการ “ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องน้ำา” ณ ศูณย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม อำาเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น
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การดำาเนินการด้านภาษี
 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้เสียภาษีอากรที่ดี  จึงปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนในการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องตามกฏหมายซึ่งเป็นส่ิง
จำาเป็นในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านภาษีอากร
ของบริษัทฯ มีความรัดกุม บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนภาษีและนำามาท
บทวนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ 
และเสนอเพื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  โดย
การดำาเนินการประกอบด้วย 
 • บริษัทฯ บริหารจัดการให้มีการปฏิบัติงานตามกฏหมายและข้อบังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานของรัฐ โดยการ
เสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำาหนด  และรักษาชื่อเสียง และ 
ความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทฯ ดำาเนินการนำาส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฏหมาย
กำาหนด และต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืนภาษีอากรให้เกิด
สภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
 • บริษัทฯ มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสมำ่าเสมอ  เมื่อ
มีกฏหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรที่ประกาศใช้ใหม่หรือมีการปรับปรุง 
กฏหมายภาษีอากร  รวมถึงกรณีที่บริษัทฯมีธุรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น  
 • บริษัทฯมีการบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีอากร โดยกำาหนด
ให้มีการศึกษากฏหมายรวมถึงข้อบังคับต่างๆเพื่อพิจารณาผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการขอคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร เพื่อ
ให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง 
โดยไม่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี
 • บริษัทฯ มีการให้ความรู้ทางภาษีแก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งได้แก่
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัต ิ
งานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัทฯ กำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีเพื่อประสานงานด้านภาษี 
การให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงเมื่อได้รับการร้องขอ
หรือเรียกตรวจจากหน่วยงานของรัฐ
 • บริษัทฯ กำาหนดให้มีการขอคำาปรึกษาด้านภาษีอากรต่างๆ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

การไม่เลือกปฏิบัติและสร้างความเท่าเทียมกัน
ด้านแรงงาน
 หลักความเสมอภาค เป็นหลักการสำาคัญในระบอบประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 บัญญัติว่า 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” ดังนั้นในการรับบุคคลเข้า
ทำางานของบริษัทจึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นธรรม คำานึงถึง
ความแตกต่างทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความคิดทางการเมือง และ
อุปสรรคทางร่างกาย  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  โดยจัดให้มีการอบรมเรื่อง
สิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นกว่า 30 ชั่วโมง และส่งเสริมให้พนักงานพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ เป็นธรรม และพร้อมที่จะช่วย
เหลือลูกค้าอยู่เสมอ เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณที่บริษัท ฯ กำาหนดให้เป็น
มาตรฐานสำาหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยเหตุนี้ 
PPS จึงให้ความสำาคำญกับความพึงพอใจของลูกค้า และพร้อมรับฟังเสียง
สะท้อน (feedback) ซึ่งถือเป็นคำาแนะนำาและแรงผลักดันที่จะทำาให้การ
ดำาเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 PPS ได้พัฒนานวัตกรรม Project Live เพื่อใช้อำานวยความสะดวก
ในการทำางานและการส่งมอบงาน ตลอดจนใช้ในการจัดการด้านคุณภาพ
อย่างเป็นระบบ และมีการวิเคราะห์ผ่าน Project Live report โดยเปิด
ให้ลูกค้าสามารถใช้งานและติดตามงานได้ตลอดเวลาเพื่อการแก้ไขอย่าง
รวดเร็ว อีกท้ังยังมีการรวบรวมข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้ามาปรับปรุงคุณภาพในทุกขั้นตอนการทำางานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ให้สมกับคำาขวัญของบริษัทที่ว่า “คุ้มค่าคู่ควร ต่อ
การไว้วางใจ” หรือ “Trustworthy project manager”

การสำารวจความพึงพอใจลูกค้า
 เพราะความพึงพอใจของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสำาเร็จ
ของเราเสมอมา เพ่ือนำาข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการให้บริการ 
และกระบวนการทำางานของบริษัทฯ  ซ่ึงในปี 2558 ผลการสำารวจอยู่ท่ี 77% 
และในปี 2559 นี้ เราพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเรา
เพิ่มขึ้นถึง 88%
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	 หัวใจหลักของการดำาเนินธุรกิจของ	 PPS	 อยู่ที่การพัฒนาคน	 เราจึงได้ทุ่มเททั้งเวลา	 และทรัพยากรมากมายในการสร้างคนให้สามารถออกไปให้
บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 เพื่อที่จะส่งมอบความพึงพอใจและความสำาเร็จสูงสุดแก่ลูกค้าของเราต่อไป	 โดยคำานึงถึงความเติบโตใน
สายงานของบุคลากรของเราเหล่านั้นด้วย	 เพื่อให้เขาสามารถบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพที่เขาจะสามารถเป็นได้	 แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วบุคคลากรเหล่า
นั้นจะไม่ได้อยู่กับบริษัทต่อไปแล้วก็ตาม		เมื่อเขาออกไปสู่สังคม	เขาก็จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม	และสร้างสรรค์สังคมให้ดีและยั่งยืนต่อๆ	ไป

การทดสอบความรู้ด้านการกำากับดูแลกิจการ
สำาหรับผู้บริหาร
 บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร มี
อุดมการณ์ที่จะพัฒนาบริษัทฯให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถมี 
กำาไรอย่างต่อเนื่องและปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่สุด  จึงได้ม ี
การส่งให้ผู้บริหารออกไปทำาการฝึกอบรมภายนอกอยู่เสมอ จากสถาบัน
พัฒนาผู้บริหารท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้ในการดำาเนิน
ธุรกิจและด้านการกำากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้สามารถนำา 
มาปรับใช้กับการจัดการภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
อย่างน้อยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และ
พัฒนาให้สูงสู่ระดับโลก

การจัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมกับความยั่งยืน 
(การรณรงค์เรื่องการต่อต้านคอรัปชั่นและความเสี่ยง)
 บริษัทได้ปลูกจิตสำานึกทางด้านจริยธรรมอันดี รวมถึงการทำาธุรกิจเพื่อ 
สังคมโดยปราศจากการคอรัปชั่นให้แก่พนักงานและคู่ค้าผ่านการอบรม
โดยฝ่ายอบรม ภายใต้การกำากับดูแลของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งขยายเครือข่ายการต่อต้านการทำาธุรกิจที่
ไม่โปร่งใส โดยได้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 162 คน คิดเป็นร้อยละ 54 
ของพนักงานบริษัท รวมถึงพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบเรื่องข้อ
กำาหนดด้านจริยธรรมของบริษัทอีกด้วย โดยผ่านการอบรมที่หน้างาน

การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง 
 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 
มาตรา 89/14 กำาหนดให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทบ่อย และผู้
บริหาร เปิดเผยข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจัดให้มีการดำาเนินการ
ดังกล่าวตามที่กฎหมายกำาหนดโดยได้ส่งรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อนำา
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้นำาเสนอในเว็ปไซต์ www.pps.
co.th 

ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขีดความสามารถและ
พัฒนาทักษะตามความถนัด (Project live challenge) 
 นอกจากการพัฒนานวัตกรรมขึ้นใช้เองภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยัง 
ได้มีการจัดการแข่งขันการใช้นวัตกรรม (Project Live Challenge) เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานในแต่ละ site งานได้แสดงความสามารถ พัฒนาความ
คิดและทักษะในการทำางาน สร้างความใกล้ชิดให้แก่พนักงานและหัวหน้า
งาน ให้พนักงานมีความกล้าที่จะเสนอความคิดเห็น อีกทั้งยังสามารถ
นำาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาการดำาเนินงานให้สมบูรณ์แบบ 
ต่อไป 

ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน
 ความปลอดภัยเป็นหน่ึงในสิ่งสำาคัญท่ีอยู่ในกรอบการบริหารจัดการ
โครงการของบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้มีการจัดการอบรมภายในอยู่
เสมอ และการอบรมเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เช่น การจัดอบรม
หลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง (Fire Life Safety) เพื่อ
ให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำางาน ขั้นตอนพื้นฐานในการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์เตือนภัย การใช้ถังดับเพลิง 
เส้นทางการหนีไฟและวิธีการดับไฟเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต
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โครงการ “Employee Joint Investment Program 
(EJIP)”
 โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็น
โครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยได้
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับผู้ถือหุ้นทุกๆ ประการ 
 โครงการน้ีได้จัดทำามาสองรุ่นแล้ว รุ่นแรกเร่ิมจากระดับผู้บริหารระดับสูง 
และรุ่นที่สองได้เปิดโอกาสให้แก่พนักงานท่ัวไปได้มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการด้วย  ล่าสุดโครงการ EJIP  รุ่นแรกได้เกือบสิ้นสุดโครงการแล้ว 
และพนักงานที่เข้าร่วมได้รับผลตอบแทนจากโครงการนี้ กว่าสองร้อย
เปอร์เซนต์จากเงินต้นของเขาที่ลงทุนไป ภายในเวลาเพียงสองปีเท่านั้น

อยู่นาน 15 ปี ได้เหรียญ 
“คู่ควรแก่การไว้วางใจ”
PPS อยู่ร่วมกันอย่างพี่และน้อง เป็นเหมือนหนึ่ง 
ดั่งครอบครัวเดียวกัน การได้รับเหรียญทองคำา
หนักหนึ่งบาท ที่เขียนว่า “คู่ควรแก่การไว้วางใจ” 

จึงเป็นเกียรติสูงสุดท่ีพนักงานท่านหน่ึงจะสามารถได้รับ และบุคคลท่ีสามารถ 
เก็บรักษาเหรียญนี้ไว้ได้ จะพบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 การร่วมกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มอบ
ทั้งความสุข ความสนุกสนานและรางวัลต่างๆ มากมายให้แก่พนักงาน 
เช่น มอบโล่รางวัลให้แก่พนักงานดีเด่นในสาขาต่างๆ แจกสร้อยคอทองคำา 
จับฉลากของขวัญ เป็นต้น ภายในงานยังมีซุ้มเกมส์และกิจกรรมต่างๆ 
ให้พนักงานได้ร่วมสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันพิมพ์ดีด หมากรุก 
ชู้ตบาสเก็ตบอล ซุ้มถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ กิจกรรมประกวดการแสดงของ
พนักงานซึ่งหาผู้ชนะด้วยคะแนนโหวตจากการจำาหน่ายสติ๊กเกอร์แล้ว
นำาเงินที่ได้ไปร่วมสมทบทุนบริจาคให้มูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลนใน
พระบรมราชินูปถัมภ์
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การจูงใจในการสอบเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพ
 “วิชาชีพวิศวกรรม” เป็นอาชีพท่ีถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร 
และจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  ซึ่งระดับของใบประกอบวิชาชีพนั้น ก็มี
หลายระดับด้วยกันตั้งแต่ ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และระดับ 
วุฒิวิศวกร ใบประกอบวิชาชีพนี้ถือเป็นเกียรติยศในชีวิตของวิศวกร และ
เนื่องจากบริษัทฯ มีศูนย์อบรมของตัวเอง พนักงานจึงสามารถสะสมหน่วย 
PDU ที่จะใช้ในการสอบเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพได้ ส่งผลให้การสอบ
เลื่อนขั้นทำาได้ง่ายขึ้น พร้อมกันนั้นบริษัทก็ยังส่งเสริมการเลื่อนขั้นเหล่านี้ 
ด้วยการให้เงินรางวัลเพิ่มเติมสำาหรับผู้ที่สอบเลื่อนขั้นผ่าน รวมถึงได้รับ
การขึ้นเงินเดือนตามลำาดับของใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอีกด้วย และจาก
การที่พนักงานมีระดับใบประกอบวิชาชีพที่สูงขึ้นทำาให้บริษัทฯ สามารถ
รับงานได้อย่างหลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการ
เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ว่าจะได้รับผลงานที่ตรงตามความ
ต้องการและมีคุณภาพอย่างแท้จริง

รางวัล “คุณค่าคู่ควรแก่ความไว้วางใจ”
 รางวัลพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่บุคลากรของ PPS ที่มีความสามารถ 
โดดเด่นในท้ัง 2 ด้านควบคู่กันไป คือ ด้านการทำางานและด้านการทำาคุณ 
ความดี  ในแต่ละเดือนบุคลากรท่ีมีความสามารถจะถูกเสนอช่ือเข้าท่ีประชุม 
โดยผู้อำานวยการโครงการ เพ่ือสรุปหาพนักงานคุณค่าประจำาเดือนน้ันๆ และ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ
 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “พนักงานคุณค่าคู่ควรแก่ความไว้
วางใจ” จะได้รับแหวนทองคำาหนัก 2 สลึง โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงิน
โบนัสในระดับสูงที่สุดของบริษัทฯ ตามผลประกอบการในแต่ละปี รวมถึง
ได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับหรือปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อเป็นการตอบแทน
และเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองต่อไป

การจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
 PPS ใช้เวลาทั้งปี และเกือบทุกสัปดาห์ ในการจัดอบรมให้แก่บุคลากร 
ของเรา รวมถึงบุคคลภายนอก ทั้งบุคลากรเก่า และบุคลากรใหม่ โดย 
กำาหนดเป็นลำาดับช้ันในการอบรม และระบุระดับความสามารถ  Completency 
ของแต่ละตำาแหน่งท่ีต้องการไว้ เพ่ือให้การอบรมน้ันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถออกมาได้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา 
“PPS Training Center” ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากสภา
วิศวกรมาตั้งแต่ปี 2557 นั้น สามารถที่จะผลิตหน่วยการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(PDU) ได้ถึง 2,242 หน่วย

โครงการ “ทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
ภาคสมทบ (ต่อเนื่อง 2 ปี)” และทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท
  การส่งเสริมคนดี เป็นเรื่องที่ PPS ใส่ใจมาตลอด และเรามุ่งเน้นการ
ส่งเสริมบุคคลภายในองค์กรเป็นอันดับแรก การให้ทุนการศึกษาของเรา 
มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ในภาคสมทบ ด้านวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ
ต่อยอดให้นายช่างเทคนิคที่พร้อมจะเรียนรู้และเลื่อนขั้นเพื่อเป็นวิศวกร 
ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ถึงศักยภาพสูงสุดที่เขาจะทำาได้  โดยคัดเลือก
จากบุคลากรที่เป็นทั้งคนดีและมีความสามารถ
 ส่วนกรณีวิศวกรที่เรียนจบปริญญาตรีอยู่แล้ว และมีความสามารถที่
จะพัฒนาให้เป็นระดับบริหารได้  บริษัทฯ ก็มีทุนสำาหรับศึกษาต่อปริญญาโท 
เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้น ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้น
มาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ของ PPS ต่อไป

สวัสดิการผู้เกษียณอายุ
 บุคลากรที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ 
จะได้รับเงินเกษียณเป็นค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ตามอายุงานของ
พนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถทำางานร่วมกับ PPS โดยจะได้รับค่าจ้าง
และสวัสดิการภายใต้เงื่อนไขในการทำาสัญญาจ้างทุกๆ 1 ปี  ซึ่งสวัสดิการ
นี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ให้คงอยู่ร่วมงานกับ PPS สืบต่อไป และยังสามารถช่วยสอนงานแบบ 
Coaching ให้กับพนักงานรุ่นใหม่ๆ ได้

สวัสดิการพนักงานลาคลอดได้ถึง 6 เดือน 
ยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก
 สืบเนื่องจากปี 2558 ที่ผ่านมา PPS ได้เข้าร่วมโครงการ “Child-
friendly business” หรือ “การดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก” จัดโดย 
องค์การยูนิเซฟ ซึ่งในปี 2559 นี้ เราสามารถดำาเนินการได้ถึง 100% เต็ม
จากคำามั่นที่ได้ให้ไว้ว่าจะ “เคารพต่อสิทธิของแม่และเด็ก” โดยการเพิ่ม
ระยะเวลาการลาคลอด จากเดิมไม่เกิน 90 วันตามกฎหมายกำาหนด เป็น
ไม่เกิน 180 วัน เพื่อให้คุณแม่ได้เตรียมตัวก่อนคลอดและหลังคลอด เพื่อ
ดูแลพักฟื้นสภาพร่างกาย อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ทารกแรกเกิดต้องการ
การดูแลใส่ใจเป็นพิเศษจากคุณแม่
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ISO
 PPS ได้เริ่มพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพจาก ISO 
9002 เป็น 9001 : 2000  ในปี 2547 และยังเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
รายแรกที่ได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO จากสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ EAQA (Environment 
Accredited Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ต่อมาในปี 2553 
ปรับเป็น ISO 9001 : 2008 ประกาศใช้ครั้งแรก วันที่ 1 มิถุนายน 2553 
มาจนถึงปัจจุบัน และจะสิ้นสุดโดยถาวรวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 หลังจาก
นั้นจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็น ISO 9001 : 2015  ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
มาตรฐานคุณภาพตามองค์กร ISO 
 มาตรฐานใน ISO 9001:2015 ได้ระบุเน้นในเรื่องของ Leadership 
(ภาวะผู้นำา) โดยผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้กำาหนดทิศทาง กำาหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์คุณภาพ ตลอดจนการใช้แผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร สนับสนุนและผลักดันให้ระบบบริหาร
คุณภาพมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และ 
นอกจากนี้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดแข็งในเชิงธุรกิจนั้น 
ก็จะถูกนำามาใช้ในระบบโครงสร้างคุณภาพ ISO เช่น การตรวจสอบ
คุณภาพของงาน, การโอนย้ายพนักงาน หรืออื่นๆ โดยใช้ Project Live 
เป็นเครื่องมือในการทำางาน และในปี 2559 นี้เอง Project Live ได้ถูก
บรรจุไว้ใน ISO หมวด WI (Work Instruction) - WI-QAC-05 อนุมัติ
ใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559  ทั้งยังกำาหนดให้มีการแข่งขัน Project Live 
ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีและเป็นแรงจูงใจในการทำางานให้แก่
พนักงาน

SHE Policy
 นอกจากการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการได้ตาม
นโยบายคุณภาพ คืองานดีมีคุณภาพ งานดีอยู่ในงบประมาณ งานดีอยู่
ในเวลาที่กำาหนด(Quality, Cost, Time) ตามมาตรฐาน ISO ของบริษัทฯ 
แล้ว ในการทำางานนั้นยังต้องอยู่ภายใต้กรอบจำากัดของความปลอดภัย 
(Safety) , อาชีวอนามัย (Health) และสภาพแวดล้อมในที่ทำางาน (Envi-
ronment) ซึ่งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมนั้น เป็นข้อ
จำากัดที่ไม่สามารถประนีประนอมหรือทำาน้อยกว่ามาตรฐานที่สูงสุดได้ 
 PPS ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนเก่ียวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานขึ้น (Safety Plan) เพื่อให้พนักงานทราบขั้นตอนวิธีปฎิบัติ 
และลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งช่วยจัดการ
สภาพแวดลอ้มในท่ีทำางานของพนกังานทกุคนและทกุระดบั รวมทัง้เจา้ของ 
งาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้เหมาะสม มีความสุขใน
การทำางาน และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยการจัดอบรมให้ความ
รู้อย่างสมำ่าเสมอ และมีการฝึกซ้อมปฎิบัติจริงที่หน้างาน จัดหาอุปกรณ์ 
Safety ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำาหนดให้แก่พนักงานที่ต้องประจำาใน 
พื้นที่ก่อสร้าง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (จป.) ที่ผ่านการ
อบรมเข้ามาคอยควบคุมดูแลความปลอดภัย ซึ่งผลการดำาเนินงานตลอด
ปี 2559 ที่ผ่านมาไม่พบว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงานหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทำางานแต่อย่างใด

PROJECT GOVERNANCE

กิจกรรม “Adventure Team Synergy รุ่นที่ 2” 
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 “มีผู้นำา มีผู้ตาม และมีวินัย” คือ ปรัชญาของการฝึกที่โรงเรียนผู้นำา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า PPS จัดงานนี้เพื่อฝึกพนักงานใหม่ให้
ปรับตัวเข้าระบบของ PPS ได้อย่างรวดเร็ว และรับวัฒนธรรมองค์กรแบบ 
PPS ไปให้เร็วที่สุด ผ่านการฝึกระหว่างพนักงานใหม่ กับพนักงานรุ่นพี่ 
เพื่อทำาให้พนักงานรุ่นใหม่รู้จักพนักงานรุ่นพี่ รวมถึงได้รับฟังประสบการณ์ 
และข้อแนะนำาในการทำางานต่อไป

โครงการสัมมนาพนักงานประจำาปี
 ทุกๆ ปี บริษัทฯ จะจัดงบประมาณไว้สำาหรับการจัดสัมมนาต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานที่อยู่ต่างหน่วยงานกัน ได้มีเวลาพักและ 
พบปะแลกเปล่ียนกันเพ่ือทำาให้เกิดความสามัคคี และการแลกเปล่ียนความรู้ 
เพื่อใช้ในการทำางานต่อไป โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดงาน
สัมนาที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ตามลำาดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการขยายงานใน ASEAN

PPS Run for Love
  “ก้าวไปทีละก้าวพร้อมๆ กัน กับ กิจกรรม PPS Run for love”  PPS 
ได้เริ่มกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี 2556 โดยเริ่มจากกลุ่มพนักงานเพียงไม่กี่คน 
จนในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้ขยายกว้างขึ้นจนเป็นการส่งเสริมการวิ่งให้กับ
กลุ่มชมรมวิ่งต่างๆ รวมถึงการร่วมกันเก็บสะสมระยะวิ่งในหมู่พนักงานที่
สามารถสะสมได้หลายหมื่นกิโลเมตรในปีที่ผ่านมา และยังคงเดินหน้าส่ง
ต่อกำาลังใจนี้ให้กับคนอื่นๆ ได้มีกำาลังใจออกมาสู้กับชีวิตด้วยสุขภาพที่ดีต่อ
ไป  ดังคำาขวัญชมรม PPS Run for love ที่ว่า “ไม่ฟูมฟาย ไม่หักโหม ไม่
ล้มเลิก”

Monthly Assembly
 งานเลี้ยงสังสรรค์เล็กๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันในหมู่พนักงาน 
และผู้บริหาร รวมถึงเพื่อแจ้งนโยบาย ระเบียบ และเหตุการณ์สำาคัญของ
บริษัทให้ได้รับทราบ โดยการทำากิจกรรมร่วมกัน อาทิ จับฉลากของขวัญ 
ร่วมรับประทานอาหาร เป็นต้น

การสำารวจความพึงพอใจพนักงาน
 ความพึงพอใจของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อตวามพึงพอใจ และแรงจูงใจของ 
พนักงาน และนำาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความผาสุข ความพึง
พอใจและเพิ่มแรงจูงใจในการทำางานของพนักงานในองค์กรต่อไป โดยป ี
2559 ที่ผ่านมา พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในเรื่องความเอาใจใส่ใน
การช่วยแก้ปัญหาจากผู้บังคับบัญชามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 จาก
พนักงานทั้งหมด
 สุดท้ายแล้วในการ “สร้างคนเก่ง สนับสนุนคนดี และส่งเสริมความ
สามัคคี” ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานในบริษัทฯ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด เหตุเพราะความเอาใจใส่ การดูแล การเคารพสิทธิของ
พนักงาน และการบริหารจัดการที่ดี

สถิติอัตราการลาออกของพนักงาน
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PPS: INNOVATION PLAN 
	 ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจมา		PPS	มีการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงไปของโลกาภิวัฒน์อยู่เสมอ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน	
และคงความเสามารถในการแข่งขันและความเป็นผู้นำาอยู่เสมอ		ทั้งนี้นวัตกรรมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรตั้งแต่เริ่มมานั้น	มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดของ	
หลักจรรยาบรรณของวิศวกรที่ดี		การเปิดเผย	โปร่งใส	และตรวจสอบกลับได้	ทั้งจากภายในและภายนอก	ส่วนการคิดนวัตกรรมนั้น	ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการดำาเนินงานให้แก่ลูกค้า	นั่นคือ	กระบวนการการจัดการด้านคุณภาพ	(Quality)		การบริหารระยะเวลาในการก่อสร้าง	(Time)	และการควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการ	(Cost)	เพื่อให้สามารถส่งมอบความสำาเร็จให้กับลูกค้าสมดังที่ลูกค้าได้ตั้งใจไว้	บนความไว้วางใจที่มอบให้แก่เรา	องค์ความรู้
ในองค์กรนั้นเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา	ดังนั้น	แนวความคิดเรื่องนวัตกรรมของ	PPS	นั้น	จึงเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้คือ

 1 เร่ืองการบริหารจัดการองค์ความรู้  (Knowledge Management) 
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านคุณภาพในการทำางาน (Quality)  ความรู้ทางด้าน
ราคา (Cost) และความรู้ทางด้านการควบคุมเวลาในการทำางาน (Time)
 2  เรื่องความโปร่งใส (Transparency) ตรวจสอบได้ ทั้งจากลูกค้า 
จากพนักงานของ PPS กันเอง และจากสังคมภายนอก  PPS มีความ
เชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใส และตระหนักว่าในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนา
ขึ้นเรื่อยๆ เรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้ จะเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก 
เพราะจะไม่มีอะไรที่ไม่สามามารปกปิดได้อีกต่อไปในอนาตค
 3  เรื่องการพัฒนา บุคคลากรไปพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรม 
เพราะนวัตกรรมนั้นขับเคลื่อนด้วยคน หากสองส่วนนี้ ไม่พัฒนาไปพร้อม
กัน การพัฒนาองค์กรย่อมเป็นไปได้ยาก
 4  เรื่องความร่วมมือกัน และการแผ่ขยายขององค์ความรู้อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด  เพราะ PPS เชื่อว่า สังคมจะดีขึ้นต้องไปพร้อมๆกันทั้งหมด และ 
PPS เองที่เป็นหนึ่งของสมาชิกในสังคมนั้นเองก็จะดีขึ้นด้วย จากการทำาให้
สังคมดีขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมของ PPS จึงจะเป็นนวัตกรรมที่ไม่ได้ใช้เอง
อยู่ภายในองค์กร แต่เป็นนวัตกรรมที่แบ่งปันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่างๆ 
ได้ใช้ด้วย และแบ่งปันข้อมูลเท่าที่ไม่เป็นความลับทางการค้าของคู่ค้า แต่
เป็นคุณประโยชน์แก่สังคม ให้แก่สังคม เพื่อสังคมและคู่ค้า รวมถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถใช้ประโยชน์ และต่อยอด นวัตกรรมจากการ
ริเริ่มของ PPS ที่ได้ริเริ่มมา 

 ในส่วนของความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของ บริษัทฯ สามารถย้อน
เริ่มตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นปีที่ web และมือถือยุคแรกเข้ามามีส่วนให้เกิด
เป็น ยุคอินเตอร์เน็ต  บริษัทได้พัฒนาระบบ  Website report เพื่อใช้
ในการรายงานความก้าวหน้าโครงการและติดตามโครงการ มีการพัฒนา
ระบบนี้ทั้งทางหน้า website และทางหน้า web browser ทางมือถือ  ซึ่ง
ระบบนี้สามารถทำาให้การทำารายงานทำาได้รวดเร็วขึ้น เพราะการบันทึก
ข้อมูลและการทำารายงานนั้น อยู่ในขั้นตอนเดียว ที่หน้า Web Browser 
 ภายหลังเทคโนโลยี website อุปกรณ์มือถือ Mobile ก็มีการพัฒนา
ขึ้นตามลำาดับ  ในปี 2556 จึงได้มีการยกเลิกการใช้งานและย้ายไประบบ
ใหม่ที่พัฒนาขึ้นแทน
 ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทภายนอก เพื่อพัฒนา 
Mobile Application (iOS) ภายใต้ชื่อ “SiteWalk” เพื่อใช้ในการรายงาน
โครงการผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  ทำาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้
สะดวกมากขึ้น 
 แต่จากการที่ใช้หน่วยงานภายนอกในการพัฒนา ทำาให้การทำางาน
เป็นไปด้วยความล่าช้า และปัญหาทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
ทำาให้ยิ่งเพิ่มปัญหาในการพัฒนานวัตกรรมด้วยวิธีดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้
ยกเลิกสัญญาพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว และหันมาพัฒนานวัตกรรมด้วย
บุคลากรของ PPS เองอีกครั้ง
 ในปีเดียวกันนี้เอง ทางบริษัทได้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นใช้เอง
ภายในองค์กร ภายใต้ชื่อ “Site Defect” เพื่อใช้ในการรายงานความ
ก้าวหน้าโครงการและรายงานปัญหาที่พบในการก่อสร้างผ่านระบบ
ออนไลน์ (Mobile Website) ขึ้นมาใช้แทน ผ่านเทคโนโลยี Web Base 
Application

INNOVATIVE



52   SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP 53    SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

PROJECT REALTIME 
 หลังจากที่บริษัทได้ทำาการปรับเปลี่ยนวิธีการนำาเสนองาน และรายงาน 
ความก้าวหน้ามาเป็นรูปแบบ VDO ทำาให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการถ่ายทอด 
ข้อมลูของแต่ละโครงการ จงึคดิท่ีจะพฒันาระบบในการนำาเสนอข้อมลูออก 
มาบุคคลภายนอกได้ใช้

PROJECT COST 
 ในการบริหารควบคุมโครงการบริษัทฯได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลทั้งใน
ส่วนของผู้รับเหมา รวมทั้งข้อมูลวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างไว้ ทำาให้บริษัทฯมี
ความคิดที่จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำาเป็น Market place เพื่อเป็น
ตัวกลางในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ ทำาให้บุคคลที่สนใจสามารถ
ใช้เป็นตัวช่วยในการควบคุมต้นทุนและราคาในการก่อสร้างได้ รวมทั้งยัง
เป็นสื่อกลางช่วยอำานวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรมตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้ง 3  
แอปพลิเคชัน ก่อให้เกิดเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ของวงการก่อสร้าง (big data analytics) ซึ่งบริษัทฯมีความคิดที่จะนำาไป
ต่อยอดในการจัดลำาดับอาคารเขียว การทำา ข้อมูล Cost Index  การสร้าง
ความโปร่งใสในโครงการต่างๆ โดยคาดหวังให้ทุกคนในสังคมได้รับทราบ
ข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาสังคมให้เป็นสีขาว และ
พัฒนาประเทศให้น่าอยู่ผ่านนวัตกรรมที่บริษัทสร้างขึ้นมา
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PPS: INNOVATION PLAN 

 ต่อมาได้มีการนำา “Project Live” ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรกับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และเข้าร่วมโครงการ IP Champion ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกลางปี 2559 ได้มีโครงการส่งเสริมความ
สามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ จากทาง MAI และ NIA ทาง
บริษัทจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งผลให้มีการเขียนแผน
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท  และเกิดเป็นแผนกวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
กำากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีของทางบริษัท นอกจากการพัฒนาด้าน
แอปพลิเคชันแล้ว  ทางบริษัทยังได้มีการพัฒนารูปแบบการนำาเสนอความ
ก้าวหน้าโครงการจากรูปแบบเอกสาร ไปสู่ Video Monthly Report ซึ่ง
ช่วยในการนำาเสนอผลงานและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลงานของบริษัทอีกด้วย
 องค์กร PPS ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำาให้ทิศทางการทำางานของ
บริษัทมุ่งเน้นไปในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำางานเพิ่มมากข้ึน  
โดยได้พัฒนาระบบอินทราเน็ต ภายใต้ชื่อ “MyPPS” เป็น GateWay ใน
การเข้าถึงระบบสารสนเทศทั้งหมดของทางบริษัท  และเป็นการต่อยอดที่
จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่สังคม ก่อให้เกิดเป็นสังคมของวิศวกรที่ดีและ
เป็นต้นแบบให้แก่บุคคลภายนอก PPS มีความคาดหวังที่สร้างนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายในอุตสาหกรรมก่อสร้างและบุคคลภายนอก  
นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างรายได้และก่อให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ให้แก่
บริษัท โดยได้วางแผนที่จะพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้นมาอีก 3 แอพพลิเคชั่น 
ได้แก่ 

 ในปี 2558 บริษัทได้ทำาการเปล่ียนระบบอีเมลล์ของบริษัทเป็น Google 
Apps for Business เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำางานและการเข้าถึง
ข้อมูลซึ่งแชร์ผ่านระบบออนไลน์ ในด้านของการพัฒนาสารสนเทศ ได้มี
การปรับปรุง Web Base Application “Site Defect” ขึ้นเป็นโครงการ 
“Project Live” เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการทำางานอื่นๆ เข้าไปในระบบ และเพื่อ 
เป็นการสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของบริษัทใน
การพัฒนานวัตกรรม อีกทั้ง Application ที่สร้างขึ้นนั้นจำาเป็นต้องมีการ 
ทดสอบ และการใช้งาน หลังจากที่บริษัทฯได้ปล่อยให้พนักงานได้ใช้งาน 
โปรแกรมท่ีพัฒนาใหม่น้ีไปสักพัก บริษัทก็ได้จัดการแข่งขันการใช้นวัตกรรม 
Project Live ขึ้น โดยใช้ชื่อว่าโครงการ “Project Live Challenge” ซึ่ง
บริษัทพบว่าการทำาแบบนี้ทำาให้บริษัทสามารถพัฒนาคนไปพร้อมๆ กับการ
พัฒนานวัตกรรม และยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ต่อยอดจากบุคลากรภายในองค์กร
 ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Project Live” ต่อเนื่องด้วย
การเพิ่มฟังก์ชั่นการทำางานใหม่ๆ เข้าไป และได้มีการนำาฟังก์ชันตรวจสอบ 
Defect ไปต่อยอดเป็นแอปพลิเคชัน “Project Delivery” สำาหรับตรวจ
สอบส่งมอบงานคอนโด ซึ่งก็สามารถนำาไปใช้ได้จริงกับโครงการคอนโด  
ของลูกค้าที่ต้องการส่งมอบห้องโดยคอนโดนั้นไม่ได้เป็นคอนโดที่ PPS 
ควบคุมงานอยู่ด้วย  แต่ลูกค้าก็ยังไว้วางใจให้บริษัทใช้โปรแกรมนี้ เข้าไป
ช่วยในการส่งมอบห้อง นับเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทด้วยอีก
ทางหนึ่ง

PROJECT SITEWALK 
เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริหารควบคุมโครงการ โดยได้ปรับปรุงและ
ดึงเอาฟังก์ชั่นสำาคัญซึ่งมีอยู่ใน Project Live ย่อส่วนมาให้บุคคลทั่วไปได้
ทดลองใช้เองง่ายๆผ่าน Mobile application หรือหากต้องการฟังก์ชันที่
ละเอียดและครอบคลุมมากขึ้นก็สามารถดาว์นโหลดเพิ่มได้อีกด้วย
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รวม		 คน		 2		 4

•	สำานักงานใหญ่		 คน		 1		 4

•	ผู้อำานวยการโครงการ		 คน		 -		 -

•	ผู้บริหาร		 คน		 -		 -

•	ประจำาโครงการ		 คน		 1		 -

รวม		 คน		 56		 42

•	สำานักงานใหญ่		 คน		 5		 8

•	ผู้อำานวยการโครงการ		 คน		 2		 -

•	ผู้บริหาร		 คน		 -		 -

•	ประจำาโครงการ		 คน		 49		 34

รวม		 คน		 4		 1

•	สำานักงานใหญ่		 คน		 1		 -

•	ผู้อำานวยการโครงการ		 คน		 2		 -

•	ผู้บริหาร		 คน		 -		 -

•	ประจำาโครงการ		 คน		 1		 1

จำานวนพนักงานที่มีสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร		 คน	 279	 293

จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงบุตร	 คน	 1	 4

จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุด

ระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงบุตร	 คน	 1	 4

อัตราการกลับมาทำางานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา

ทำางานหลังจากระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงบุตรสิ้นสุดแล้ว	 คน	 100%	 100%

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย	 ชม./คน/ปี	 8.36	 13.70

แยกตามอายุงานพนักงาน

						0-1	ปี	 ชม./คน/ปี	 9.38	 9.70

						1-3	ปี	 ชม./คน/ปี	 5.52	 10.20

						4-6	ปี	 ชม./คน/ปี	 5.59	 7.90

						ตั้งแต่	6	ปีขึ้นไป	 ชม./คน/ปี	 6.74	 4.80

พนักงาน	 คน/พนักงานทั้งหมด	 0.37%	 0.68%

พนักงาน	 คน	 -	 -

จำานวนข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล	 กรณี	 -	 -

พนักงาน

ด้านบุคคลากร
2558หน่วย 2559

การจ้างใหม่	(ลูกจ้างชั่วคราว)

การลาออก	(พนักงาน)

การลาออก	(ลูกจ้างชั่วคราว)

การลากิจเพื่อเลี้ยงบุตร

การฝึกอบรม

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	(LTIFR)

การเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ

รวม		 คน		 279		 293

แยกตามประเภทการจ้าง

•	พนักงาน		 คน		 264		 276

•	ลูกจ้างชั่วคราว		 คน		 15		 17

รวม		 คน		 39		 80

•	สำานักงานใหญ่		 คน		 5		 10

•	ผู้อำานวยการโครงการ		 คน	 -	 -

•	ผู้บริหาร		 คน	 -	 -

•	ประจำาโครงการ		 คน		 44	 70

การสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ

การรายงานทางภาษี

พนักงาน

หน่วย

หน่วย

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านภาษี

ด้านบุคคลากร

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2558

2558

2558

2558

2559

2559

หน่วย

2559

2559

2559

รายได้จากการบริการ	 ล้านบาท	 234.22	 306.92	 218.35	 293.98

EBITDA	 ล้านบาท	 7.30	 43.17	 6.09	 44.16

กำาไรสุทธิ/	(ขาดทุน)	สุทธ	ิ ล้านบาท	 3.39	 32.17	 4.23	 32.87

กำาไรสุทธิ/	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	 บาท/หุ้น	 0.007	 0.067	 0.009	 0.068

สินทรัพทย์รวม	 ล้านบาท	 217.93	 291.65	 219.90	 293.45

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 ล้านบาท	 173.04	 216.98	 176.01	 219.65

อัตราผลตอบแทนของผุ้ถือหุ้น	 ร้อยละ	 1.92%	 16.50%	 2.40%	 16.62%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	 ร้อยละ	 1.50%	 12.63%	 1.86%	 12.81%

เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	 ล้านบาท	 180.25	 206.27	 171.74	 197.20

รายได้รวม		 ล้านบาท		 238.92		 319.10		 218.35		 306.90

กำาไรก่อนภาษี		 ล้านบาท		 5.79		 41.59		 4.42		 42.45

ค่าใช้จ่ายภาษี		 ล้านบาท		 3.00		 9.68		 188.94		 9.58

กำาไรสุทธิ		 ล้านบาท		 2.78		 31.90		 4.23		 32.87

จำานวนพนักงานทั้งหมด

การจ้างใหม่	(พนักงาน)

การสรุปผลแผนงานด้านความยั่งยืน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้  
ABOUT THIS REPORT

 รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ แสดงถึงผลการดำาเนินงานของ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) เพื่อสื่อสารให้
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงความก้าวหน้าของแผนความ
ยั่งยืน และความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการตามแผนต่อไป ภายใต้ 
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมานี้ บริษัท 
ยั ง ค ง ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ใ น
กระบวนการทำางานของบริษัท และดำาเนินกิจกรรมแก่สังคมใน
ด้านต่างๆ อีกด้วย 

 เนื้อหาและสาระสำาคัญของการรายงานประจำาปี 2559 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นี้  
ยังคงเน้นการทำากิจกรรมตามแผนแม่บทการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 2556- 2560 และการเปิดเผยข้อมูลให้มีความสอดคล้อง
กับดัชนีชี้วัดของ Global Reporting Initiative Version 4.0 
(GRI G4) โดยบริษัทคัดเลือกประเด็นที่มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัท และมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง
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นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย รองเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหาร
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์ (662) 718 2785-9, (662) 300 5544
โทรสาร (662) 300 5545-6
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GRI CONTENT INDEX
 G4 Indictior  Descriptions Page

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

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

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

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

 G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization SR 30-33

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

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

 G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, SR 30-33
  and how the organization has responded to those key topics and concerns

REPORT PROFILE

 G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided SR 56

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

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

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

 G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content  SR 56
  Index, or the reference to the External Assurance Report

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

GOVERNANCE

 G4-34 Report the governance structure of the organization, including  SR 26-27
  committees of the highest governance body

ETHICS AND INTEGRITY

 G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and  SR 26-27
  norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics

     G4 SPECIFIC STANDARD 
DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH

 G4-DMA Report why the Aspect is material and the impacts that make this Aspect  SR 31
  material and also how the organization manages the material Aspect or its 
  impacts including the evaluation of the management approach

     CATEGORY: ECONOMIC
ECONOMIC PERFORMANCE

 G4-EC1 Direct economic value generated and distributed SR 25

GRI CONTENT INDEX
 G4 Indictior  Descriptions Page

     G4 GENERAL STANDARD 
STRATEGY AND ANALYSIS

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

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

ORGANIZATIONAL PROFILE

 G4-3 Report the name of the organization SR 9

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

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

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

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

 G4-9 Report the scale of the organization SR 25

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

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

 G4-12 Describe the organization’s supply chain. SR 30

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

 G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles,  SR 26
  or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses

 G4-16 List memberships of associations (such as industry associations)  SR 36
  and national or international advocacy organizations

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

 G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent documents status 

 G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the  SR 26-33
  organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content

 G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content SR 26-33

 G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization SR 26-33
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 G4 Indictior  Descriptions Page
 G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity  
  in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

 G4-EN13 Habitats protected or restored 

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

EMISSIONS

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

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

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

 G4-EN18 Greenhouse gas (GHG emissions intensity 

 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 

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

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

 G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 

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

 G4-EN24 Total number and volume of significant spills 

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

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

PRODUCTS AND SERVICES

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

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

COMPLIANCE

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

TRANSPORT

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

GRI CONTENT INDEX
 G4 Indictior  Descriptions Page
 G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the 
  organization’s activities due to climate change
 
 G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations SR 39

 G4-EC4 Financial assistance received from government

MARKET PRESENCE

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

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

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

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

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

PROCUREMENT PRACTICES

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

     CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIALS

 G4-EN1 Materials used by weight or volume SR 38
 
 G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials

ENERGY

 G4-EN3 Energy consumption within the organization  SR 38

 G4-EN4 Energy consumption outside of the organization  SR 39

 G4-EN5 Energy intensity

 G4-EN6 Reduction of energy consumption SR 38

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

WATER

 G4-EN8 Total water withdrawal by source  SR 38

 G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water

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

BIODIVERSITY

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

GRI CONTENT INDEX
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 G4 Indictior  Descriptions Page

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

 G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per  SR 45 
  employee category according to gender, age group, minority group 
  membership, and other indicators of diversity

EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

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

SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

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

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

LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

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

     HUMAN RIGHTS
INVESTMENT

 G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts 
  that include human rights clauses or that underwent human rights screening
 
 G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or  SR 45
  procedures concerning aspects of human rights that are relevant to 
  operations, including the percentage of employees trained

NON-DISCRIMINATION

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

FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

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

CHILD LABOR

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

FORCED OR COMPULSORY LABOR

 G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents  SR 28
  of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination 
  of all forms of forced or compulsory labor

GRI CONTENT INDEX
 G4 Indictior  Descriptions Page

OVERALL

 G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

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

 G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts  SR 31
  in the supply chain and actions taken

ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

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

     CATEGORY: SOCIAL
     LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
EMPLOYMENT

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

 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary  SR 47
  or part-time employees, by significant locations of operation

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

LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

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

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

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

 G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, SR 49
  and total number of work-related fatalities, by region and by gender

 G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation SR 49

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

TRAINING AND EDUCATION

 G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category SR 46

 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued  SR 46
  employability of employees and assist them in managing career endings

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

GRI CONTENT INDEX
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 G4 Indictior  Descriptions Page

COMPLIANCE

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

SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

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

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

GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

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

     PRODUCT RESPONSIBILITY
CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

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

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

PRODUCT AND SERVICE LABELING

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

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

 G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction SR 45

MARKETING COMMUNICATIONS

 G4-PR6 Sale of banned or disputed products 

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

CUSTOMER PRIVACY

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

COMPLIANCE

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

GRI CONTENT INDEX
 G4 Indictior  Descriptions Page

SECURITY PRACTICES

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

INDIGENOUS RIGHTS

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

ASSESSMENT

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

SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

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

 G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply SR 31
  chain and actions taken

HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

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

     SOCIETY
LOCAL COMMUNITIES

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

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

ANTI-CORRUPTION

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

 G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures SR 44

 G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken

PUBLIC POLICY

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

ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

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

GRI CONTENT INDEX



เพราะเราเชื่อว่า

วิศวกรท่ีดี	มีอยู่จริง
“

”

67    SUSTAINABILITY REPORT  PPS GROUP

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

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

3. วัตถุประสงค์ ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
	รู้จักเครือของ	PPS	 	ประกอบการตัดสินใจลงทุน	 	เตรียมจัดทำารายงานของตนเอง
	วิจัย/	ศึกษา	 	อื่นๆ	(กรุณาระบุ)	......................................................................................

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

5. ความสนใจเนื้อหาในแต่ละบทของรายงานความยั่งยืน
•	สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ			 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	โครงสร้างและพัฒนาการของบริษัท	 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	ความสำาเร็จ	 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	การปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจจรรยาบรรณ
		และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน	 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	การบริหารจัดการความเสี่ยง		 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย		 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	กลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	Project	Environment		 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	Project	Society	 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	Project	Governance		 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	Innovation	Plan	 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ
•	การสรุปผลแผนงานด้านความยั่งยืน	 	มาก			 	ปานกลาง			 	น้อย				 	 	ไม่สนใจ

6. ความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของรายงานความยั่งยืน
•	ท่านเข้าใจประเด็นสำาคัญของ	PPS	เพียงใด	 	มาก	 	ปานกลาง		 	น้อย	 	ปรับปรุง
•	ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนสอดคล้องตามกลยุทธ์	 	มาก	 	ปานกลาง		 	น้อย	 	ปรับปรุง
		ความยั่งยืนของ	PPS	เพียงใด
•	เนื้อหามีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือเพียงใด		 	มาก	 	ปานกลาง		 	น้อย	 	ปรับปรุง
•	เนื้อหาตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการทราบเพียงใด		 	มาก	 	ปานกลาง		 	น้อย	 	ปรับปรุง

7. ท่านคิดว่าเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของ PPS หรือไม่ 	ครอบคลุม	 	ไม่ครอบคลุม

หากท่านคิดว่าไม่ครอบคลุม	โปรดระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติม.........................................................................................

...............................................................................................................................................................

8. กรุณาระบุข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปปรับปรุงรายงานความยั่งยืนฉบับต่อไป....................................................................................

...............................................................................................................................................................

ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อรายงานความยั่งยืนประจำา ปี 2559 ฉบับนี้ 
จะนำาไปใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำา รายงานในปีถัดไป ขอขอบพระคุณอย่างสูงสำาหรับความร่วมมือของท่าน 

กรุณาทำาเครื่องหมาย X ลงในช่อง  และแสดงข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน



* บริการทั้งดีและด่วน คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ
เรื่องความรักเราก็ช่ำาชองขยัน แต่ว่าเรื่องงานพอเห็นเป็นพุ่งเข้าใส่

กล้าแกร่งทั้งกายและใจ ประกาศนามไว้นักสู้ PPS

ต้องให้ลูกค้าได้งานที่ดี ความสามัคคี ช่วยให้งานสำาเร็จ
น้อยมากยากเย็นแค่ไหน พวกเราทำาได้เพราะเรามีทีเด็ด
มีเรื่องในใจเรามาสื่อสาร เปิดอกคุยกัน แค่ไม่กี่คำาก็เก็ท

งานดี สิ้นสุดโครงการ ต้องชนแก้วกัน ถือว่าฉลองเอาเคล็ด
ซ้ำา *

ไม่เคยย่อท้อเรื่องงานหนักเบา ปีนป่ายฝันเรา ถึงสวรรค์ชั้นเจ็ด
ซื่อสัตย์ พูดคิดสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ เพราะพวกเรามีเกรด

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

ซ้ำา *

นักสู้ PPS
ศิลปิน พิชัยยุทธ จันทร์กลับ (เหน่ง The Voice)

คำาร้อง/ทำานอง สุรักษ์ สุขเสวี
เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม
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