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คุณค่า

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำาในธุรกิจท่อเหล็ก

(มุ่งมั่นให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด)

(มุ่งบรรลเุป้าขององค์กรของทีมและของบุคลากร)

(มุ่งแบ่งปันความรูใ้นเชิงบรหิารจดัการจากผูบ้รหิารระดับสงูสูผู่ป้ฏบัิตกิาร)

(มุ่งท�างานร่วมกนัอย่างเป็นอันหนึง่อันเดยีว เพ่ือผลติสนิค้าและบรกิารท่ีมีคุณภาพสูมื่อผูบ้รโิภค)

Focus on Customer

Achievement Orientation

Teamwork

Share for Knowledge Management
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พันธกิจ
1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจ�าหน่ายและการส่งมอบท่อเหล็กที่มีคุณภาพโดดเด่นทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้

2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบุคลากรในทุกระดับ

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

4. พัฒนาธุรกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ 

ท่ีจะด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทฯ 

อีกท้ังยังมีความเช่ือม่ันว่าการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมนัน้ เป็นสิง่ท่ีส�าคญัท่ีจะท�าให้ธรุกจิของบรษัิทเตบิโตอย่าง

ย่ังยืน โดยการด�าเนนิกจิกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของ 

บรษัิทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการด�าเนนิกจิกรรมภายใต้การด�าเนนิธรุกจิ 

(CSR-in-process) ซึ่งครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดูแลสังคมภายในของบริษัท

ไม่ว่าจะเป็น พนกังานภายในองค์กร และชุมชนบริเวณรอบโรงงาน

เป็นหลกั อกีท้ัง ยังด�าเนนิการพฒันาระบบการบรหิารจดัการภายใน 

องค์กร เพือ่ให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล ส่งผลให้ในปีท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO 14001 Environmental 
Management Systems) 
จากสถาบันรับรองมาตรฐาน 
TUV NORD (Thailand) Ltd.

สารจากประธาน

(ISO 14001 Environmental Management Systems) จากสถาบัน

รับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. และยังคงด�าเนิน

กจิกรรมต่างๆ ทางด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ผูม้ส่ีวนได้เสยี

ของบริษัทกลุ่มต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ท้ายสดุนี ้คณะกรรมการบรษัิทขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิทฯ 

ทุกภาคส่วน ท่ีให้การสนับสนุนการด�าเนินงานท่ีดี ตลอดจน 

พนักงานท่ีมีความยึดมั่นในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรม

ของบรษัิทตลอดมา ขอให้เช่ือมัน่ว่าบรษัิทจะด�าเนนิธรุกจิด้วยความ 

รบัผดิชอบ เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคมและ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

                  พล.ต.อ.   

        (วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)

                        ประธานกรรมการ
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บรษัิท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) (PAP) 
ได้จัดท�ารายงานฉบับนี้ข้ึนภายใต้แนวทาง
การจดัท�ารายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงแนวทางท่ีบริษัทใช้ด�าเนิน
ธุรกิจ และการพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อน�า
ไปสู ่การเติบโตของกิจการอย่างย่ังยืน 

บริษัทได้รวบรวมข้อมูลของปี 2558 เพ่ือ
เปิดเผยให้นักลงทุนรับทราบและมีความ
เข้าใจถึงความรับผิดชอบในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในแต่ละมิติ ประกอบด้วย
ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม 
การน�าเสนอรายงานนี ้เป็นรายงานท่ีกล่าว
ถงึนโยบายและการปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี

ที่ได้รับผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบท่ีบริษัทได้ปฏิบัติต่อผลกระทบ
เหล่านั้น ด้วยแนวทางความรับผิดชอบใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึง
ผลประกอบการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักลงทุน

ดูแล ควบคุมการปล่อยของเสียจากกิจกรรม 
การดำาเนินงานของบริษัท

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ 
ต่อแรงงานและการช่วยเหลือสังคม

การรายงานในประเด็นที่ได้กล่าวมานี้จะครอบคลุมในส่วนการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) 

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นในรอบปีต่อๆ ไป 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

เศรษฐกิจ

สังคม

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้

สิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างองค์กร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

• ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายท่อเหล็กจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจ�ากัด
 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2534

• จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จ�ากัด เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2547
 และน�าหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2547

• ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 660 ล้านบาท และทุนช�าระแล้ว 660 ล้านบาท

• ส�านักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ 298, 298/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์
 ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบเเทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สายงาน
ประกันคุณภาพ

สายงาน 
Supply Chain

สายงาน
วิศวกรรม

สายงานผลิต

สายงาน
พัฒนาองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

สายงาน
ธุรกิจสัมพันธ์

สายงานบริหาร

สายงานการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
(กรรมการผู้จัดการ)

682
จ�ำนวนพนักงำน (คน)
ณ 31 ธันวำคม 2558

6,615.59
รำยได้สุทธิ (ล้ำนบำท)
ประจ�ำปี 2558
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ผู้ผลิตและจ�าหน่ายท่อเหล็กด�า และท่อเหล็ก
ชุบสังกะสี โดยมีก�าลังการผลิตรวมอยู่ที่
450,000 ตันต่อปี ผลิตโดยวิธีเชื่อม
เหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า 
(Electric Resistance Welded: ERW) 
โดยมีทั้งการผลิตตามค�าสั่งลูกค้า (Made 
to order) และผลิตพร้อมส�าหรับการ
จ�าหน่าย แบ่งตามประเภทการใช้งาน คือ
• ท่อเหล็กส�าหรับงานทั่วไป
• ท่อเหล็กส�าหรับงานโครงสร้าง
• ท่อเหล็กส�าหรับงานอุตสาหกรรม

ตัวแทนจ�าหน่ายท่อเหล็ก โดยการจ�าหน่าย 
ท่อเหล็ก แบ่งเป็น
• จ�าหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐาน 
 ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ”
 (แปซิฟิกไพพ์) โดยทาโมเสะ เทรดดิ้ง 
 จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าตอบแทน
 ทางการตลาด (Commission) เป็น
 อัตราร้อยละของยอดขาย
• จ�าหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป
 ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ”
 (ทาโมเสะ)

ตัวแทนการจัดส่งสินค้าสู่ปลายทาง

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด
(มหาชน)

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด 
(บริษัทย่อย)

บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด
(บริษัทย่อย)

ผู้ผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กดำา
และท่อเหล็กชุบสังกะสี

ตัวแทนจำาหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้า ตัวแทนในการจัดส่งสินค้า

โครงสร้างทางธุรกิจ
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน คือ

กรรมการอิสระ 7 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และใน

จ�านวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่เป็นเพศหญิง 4 ท่าน การ

จดัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิทเป็นโครงสรา้งท่ีสนบัสนนุให้เกดิ

การถ่วงดุลอ�านาจกับฝ่ายบริหาร สามารถตรวจสอบความโปร่งใส

ในการพิจารณารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์

ในการบริหารจัดการธุรกิจ ดูแลให้องค์กรด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง

ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบและเปิดเผย

ข้อมูลตอ่สาธารณชนไดอ้ย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทันเวลาและโปรง่ใส 

ในการวางแผนจัดท�าด้านกลยุทธ์และแผนงานนั้น ฝ่ายบริหารจะ

เป็นผู้จัดท�ากลยุทธ์และแผนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่

ผูบ้รหิารสงูสดุก�าหนดภายใตง้บประมาณประจ�าปีท่ีจดัสรร รวมท้ัง

ก�าหนดวสิยัทัศนแ์ละพนัธกจิ โดยเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่

พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

การกำากับดูแลกิจการ
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ในการจัดท�าแผนธุรกิจ ผู้บริหารสูงสุดจะ

เป็นผู้ก�าหนด Corporate KPIs และงบ

ประมาณ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารจดัท�า 

SWOT และ Balanced Scorecard  (BSC) 

เพื่อมอบหมายไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้

ก�าหนดและจดัท�าแผนงานและงบประมาณ 

โดยมีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

เป็นผู ้พิจารณา การติดตาม ทบทวน 

ปรับปรุง แผนธุรกิจในระหว่างปีนั้น จะมี

ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและ

ติดตามถึงการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ี

ได้เสนอ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีการรายงานผลการติดตามดังกล่าว

ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ รวม

ทั้ง ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร นอกจากนี้ 

ฝ่ายบริหารจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อ

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย

และแผนธุ ร กิ จ ท่ี ก� าหนดไว ้ ภ าย ใต ้

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอการ

ทบทวน ปรบัปรุง หรือรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท ด้านการจัดท�าแผนการบริหาร

ความเสี่ยง ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่าย

จัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณาให้

ความเห็น ตลอดจนการตดิตามความคบืหน้า

ของแผนการด�าเนนิความเสีย่งในด้านต่างๆ 

เพ่ือสรปุและรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท

คณะท�างานท่ีรับผิดชอบงานในส่วนความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคม ประกอบด้วยหน่วยงาน 

การตลาด หน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์

หน่วยงานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดย 

ท้ังสี่หน่วยงานจะร่วมกันจัดท�าแผนงาน /

กจิกรรมเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะผู้บริหารคณะกรรมการบริษัท

การทบทวน จุดเริ่มต้น

การตรวจสอบ

-  คณะกรรมการตรวจสอบ 
-  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดกำาหนด 
Corporate KPIs และ
งบประมาณประจำาปี

ฝ่ายบริหารจัดทำา 
SWOT / BSC

ทุกหน่วยงานจัดทำา 
Action Plan และ

งบประมาณประจำาปี

ฝ่ายบริหารนำาเสนอ
ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
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ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
บรษัิทไดย้ดึถอืหลกัการประกอบธรุกจิภายใตจ้ริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิ

ธุรกิจ ท่ีได้จัดท�าเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีเป็นเสมือนคู่มือให้ค�าแนะน�าและแนวทางท่ีเป็น

ประโยชนส์�าหรบัการปฏบัิตตินให้สอดคลอ้งกบัคณุคา่ส�าคญัและหลกัการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�าหน้าท่ี

ก�าหนดและเสนอความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท นอกจากนี้ทุกหน่วยงานในบริษัทจะเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าท่ีน�าเสนอ

แผนการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการติดตามความคืบหน้าและผลการด�าเนิน

การเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย  แนวปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น   •  พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ และเป็นการแสดงถงึศกัยภาพของพนกังานทุกคนให้สะท้อนออกมาในรปูของผลประกอบการ
ทีด่ ีมคีวามเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง สร้างความมั่นใจและคุ้มค่าต่อการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

   •  การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง และมีความโปร่งใส ให้ข้อมูลต่อนักลงทุน
อย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า   •   การสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม
      มาตรฐานภายใต้ราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
   •   จัดให้มีช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยของสินค้าและ

บริการ

คู่แข่งทางการค้า  •   ประพฤตภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใด
ที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

   •  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
   •  ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจาก

ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

คู่ค้า   •  ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ
   •  ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ตามสัญญาและจรรยาบรรณ
   •  มีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด

พนักงาน   •  ก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
   •  จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในองค์กรเพื่อความเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน
   •  ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม   •  ปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัท
ชุมชนและสังคมโดยรวม    โดยเริม่จากการ ช่วยกันประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
   •  ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
   •  ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริจาค



ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านผู้บริโภค
•  การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน

และตรงตามความต้องการ
•  การส่งมอบสินค้า

•  ให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง

•  เปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน
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1. การผลิตสินค้าคุณภาพ มีมาตรฐาน 

การขยายฐานลูกค้า บริษัท แปซิฟิกไพพ์ 

จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิธรุกจิในฐานะผูผ้ลติ 

ท่อเหลก็คณุภาพมากวา่ 35 ปี โดยยึดหลกั

การผลิตสินค้าท่อเหล็กท่ีมีคุณภาพ และ

การส่งมอบท่ีตรงเวลา พัฒนาระบบโลจิสติกส์

เพือ่รองรบัการขยายฐานลกูคา้ รวมท้ังการ

ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า“  ” (แปซิฟิกไพพ์)

ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

2. การปรับปรุงกระบวนการภายในอย่าง 

ต่อเนื่อง สิ่งท่ีบริษัทให้ความส�าคัญมา

โดยตลอดคือการปรับปรุง พัฒนา ระบบ

การท�างานและกระบวนการภายใน เพ่ือ

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ท่ีมีความ

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเป็นการ

กระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดความรู้ 

ให้พนักงานด้วยกันในองค์กร

3. การดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 

บริษัทฯ ยึดถือการด�าเนินงานภายใต้หลัก 

ธรรมภิบาล ซ่ึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ และสื่อสารผ่านหลากหลาย 

ช่องทาง ท้ังระบบ intranet เพือ่ให้พนกังาน

รับทราบ และท�าความเข้าใจนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และ

การเปิดเผยผ่านรายงานประจ�าปีและ

เว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้นักลงทุนและ 

ผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบข้อมูลของบริษัท 

ในทิศทางเดียวกัน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในฐานะที่บริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตและจ�าหน่าย 

ท่อเหลก็คณุภาพภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ 

“  ” (แปซิฟิกไพพ์) ซ่ึงผลติโดยเคร่ืองจกัรท่ี

ทันสมยัและมกีารบ�ารงุรกัษาโดยทีมวศิวกร

และซ่อมบ�ารุงท่ีมีความเช่ียวชาญ และ 

มีประสบการณ์ ซ่ึงจะดูแล ตรวจสอบ 

ให้เครื่องจักรมีสภาพท่ีพร้อมใช้งานและ

ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้

ยังมีกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็น

ไปตามมาตรฐานของแต่ละประเภทท่ีได้

ก�าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้า

ภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นสินค้าท่ี

มีความปลอดภัย เหมาะสมกับประเภท

ของงานท่ีน�าไปใช้ ดังนั้นทุกครั้งท่ีมีการ

จ�าหน่ายท่อแบบมาตรฐาน บริษัทจะออก

ใบรับรองคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อ

เป็นการรบัประกนัคณุภาพ และสรา้งความ

มัน่ใจแกผู่บ้รโิภค ดงันัน้การด�าเนนิธรุกจิให้

มคีวามแข็งแกรง่ เราจงึยึดม่ันในหลกัความ 

รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์หลักในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



การดำาเนินการด้านผู้บริโภค
การจดัสมัมนาให้ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์และการใชผ้ลติภณัฑข์องบรษัิทให้กบัลกูคา้ และคูค่า้ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑข์องบรษัิท 

เพือ่ผลกัดนัให้การใช้งานท่อเหลก็ในประเทศไทยมมีาตรฐานและเลอืกใช้ท่อเหลก็ไดถ้กูตอ้ง เหมาะสมกบังานแตล่ะประเภท อีกท้ังเป็นการ

ส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการบรรยายไปใช้เพื่อน�าเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าปลายทาง

การดำาเนินกิจกรรมทางการตลาด
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การดำาเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านสังคม 
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
บรษัิทได้ยดึถอืหลกัการประกอบธรุกจิภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ ท่ีได้จดัท�าเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดเีป็นเสมอืนคูม่อื

ให้ค�าแนะน�าและแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรบัการปฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัคณุค่าส�าคญัและหลกัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทท่ีปฏบัิติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการด�าเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือเหล็กม้วน  

(Hot Roll Coil) โดยบรษัิทมกีารสัง่ซ้ือจาก

ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ ซ่ึงบรษัิทมี

กระบวนการตรวจสอบวตัถดุบิกอ่นรบั โดย

การตดัชิน้สว่นของเหลก็มว้นทุกมว้น เพือ่

น�าไปตรวจสอบค่าทางเคมีของวัตถุดิบ 

และมีรายงานข้อมูลของค่าทางเคมี 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าวัตถุดิบได้มาตรฐานและ 

ตรงตามความต้องการ

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลติใช้เครือ่งจกัรท่ีมเีทคโนโลยี

ทันสมัยและท�าการติดตั้งระบบทดสอบการ

ผลิตทุกข้ันตอนอย่างละเอียด ท่อเหล็ก

มาตรฐานของบรษัิทจะต้องผ่านการตรวจสอบ

และทดสอบคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก�าหนด 

ท้ังในด้านวัตถุดิบ ขนาด ความหนาคุณ

สมบัติอ่ืนๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น 

ในการจ�าหน่ายสินค้าท่อแบบมาตรฐาน 

บรษัิทจะออกใบรบัรองคณุภาพสนิค้าทุกครัง้

ที่มีการจ�าหน่าย

การส่งมอบสินค้า

กิจกรรม

1. การสัมมนาให้ความรู้

2. การเยี่ยมชมโรงงาน

การดำาเนินการ

จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
และการน�าไปใช้ ให้กับลูกค้า และคู่ค้าที่
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท

จัดให้มีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้า
ของบริษัทให้กับลูกค้า และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ

ผลที่ได้รับ

o  เกิดการรับรู้สินค้าของบริษัทและ
มีการสั่งซื้อสินค้า

o  เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและ
มีการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท

o  เป็นการสร้างเครือข่าย (Networking) 
ระหว่างบริษัท กับสถาบันการศึกษา

นอกจากการจดัสง่สนิคา้ให้ตรงตามก�าหนด

ท่ีตกลงกับลูกค้าแล้ว เรื่องความปลอดภัย

ในการขนส่งสินค้าเป็นอีกเรื่องท่ีมีความ

ส�าคัญ และมีผลกระทบทั้งต่อผู้บริโภค 

ชุมชนและสังคม บริษัท เราจึงดูแลการ

ตรวจสภาพรถขนส่งสินค้า และการอบรม

พนักงานขับรถของบริษัท



ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสื่อสาร (กิจกรรม) ความคาดหวัง การตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น กิจกรรม : 
o  จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 

ณ ศูนย์มหาชัย 2 ซึ่งเป็น
โรงงานผลิตท่อขนาดใหญ่

o  เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุน

ช่องทางการสื่อสาร :
รายงานประจ�าปี, รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น และ Website

o  ความเติบโตของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

o  ผลตอบแทนการลงทุน
o  การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 

โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน

o  เงินปันผล
o  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียม
o  การปฏิบัติตามนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร

พนักงาน กิจกรรม : 
o  กิจกรรม DIY เพื่อสร้างความ

ผ่อนคลายให้พนักงาน โดยมุ่งเน้นการ
ท�ากิจกรรมเป็นทีมในวันส�าคัญต่าง

o  กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน
o  กิจกรรมแข่งขันกีฬาประจ�าศูนย์
o  การอบรมพัฒนาศักยภาพการท�างาน
ช่องทางการสื่อสาร :
o  Intranet, Facebook, ป้ายประกาศ

o ความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์กร

o  จ�านวนพนักงานที่
เข้าร่วมกิจกรรม

o  ความพึงพอใจในกิจกรรม

ลูกค้า /
กิจกรรมทางการ
ตลาด

กิจกรรม : 
o  การจัดสัมมนาให้ความรู้

-  สัมมนาย่อยให้ลูกค้ากลุ่ม Trader
-  สัมมนาใหญ่ให้ผู้รับเหมา

o  เยี่ยมชมโรงงาน
-  ลูกค้า
-  นักศึกษา

ช่องทางการสื่อสาร :
o  Intranet, Website

o  เป็นการให้ข้อมูลสินค้าปัจจุบัน
และสินค้าใหม่ของบริษัท

o  เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
ของบริษัท

o  เกิดการรับรู้สินค้าของบริษัท
และมีการสั่งซื้อสินค้า

o  เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ
และมีการสั่งซื้อสินค้าของ
บริษัท

คู่ค้า การบริหารความสัมพันธ์กับ supplier 
ช่องทางการสื่อสาร :
อีเมลล์ พนักงานจัดซื้อ 
เอกสารประกวดราคา

o  กระบวนการจัดซื้อที่เป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้า

o  ให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกันกับ 
supplier ทุกรายเพื่อการเสนอ
ราคาที่ถูกต้อง และเงื่อนไข
สินค้าที่ตรงกัน

o  ปฏบัิตติามเงือ่นไข
    การจดัซ้ือจัดจ้าง
    และเงื่อนไขทางการค้า
    อย่างเคร่งครัด

คู่แข่งทางการค้า ช่องทางการสื่อสาร :
เว็บไซต์บริษัท

o  การแข่งขันอย่างเสรี 
และการด�าเนินกิจกรรม
ทางการตลาดอย่างเป็นธรรม

o  ด�าเนินกิจการด้วย
ความโปร่งใสภายใต้การค้า
และการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม

  การด�าเนินการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

13
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การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ตามกฏหมาย ไดก้�าหนดในเรือ่งสทิธมินุษยชนของผูมี้สว่นไดเ้สยี

ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมทั้งมีการ

ก�าหนดนโยบายและข้ันตอนการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รับความ

เป็นธรรมหรือพบเห็นสิ ่งผิดปกติ โดยมีกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริงเพื่อด�าเนินการแก้ไข

บริษัทเชื่อมั่นและตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากร ท่ีเป็น

ปัจจัยในการขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์กรไปสู่เป้าหมาย

ข้างหน้า จงึมีกระบวนการปฏบัิตแิละวางแผนตั้งแต่การสรรหา

บุคลากร การรักษาและพฒันาให้บุคลากรมีความรู ้ทักษะ ความ

สามารถตามท่ีองค์กรคาดหวัง ภายใต้ Corporate Valued 

ขององค์กร คือ การมุ่งความส�าเร็จ, การท�างานเป็น ทีม, การให้

ความส�าคญักบัลกูค้า, ความเป็นผูน้�า และ Knowledge Management 

เพ่ือให้เกดิการพัฒนาในทิศทางเดยีวกนั และร่วมผลกัดนัเป้าหมาย

ร่วมสูงสุดขององค์กร

  แนวทางการด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ออกแบบโครงสร้างองค์กร 

ตามความเหมาะสมของ

การบริหารจัดการงาน

มีกระบวนการและเลือก

ใช้เครื่องมือ การท�าแบบ

ทดสอบและสัมภาษณ์

เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมัคร

ที่ตรงตามคุณสมบัติที่

ต้องการตามหน้าที่นั้นๆ

เลือกใช้เครื่องมือที่ถูก

พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสม  

อาทิ การวางแผน พัฒนา

บุคลากร, แผนการพัฒนา

บุคลากร - รายบุคคล 

(IDP), การพัฒนาทักษะที่

จ�าเป็นต่อการท�างาน

จัดให้มีโครงสร้างเงิน

เดือน (Salary Structure) 

ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงานและค่างาน 

โดยมีผลตอบแทนทั้งรูป

ตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 

โดยใช้ระบบการประเมิน

ผลงาน

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม

กิจกรรมหลักคือการ

ปฏิบัติงาน โดยให้เกิด

ความสมดุลระหว่าง

การท�างาน  และ

ความสัมพันธ์อันดีต่อ

พนักงาน และพนักงาน

ด้วยกัน รวมทั้งต่อผู้

บริหาร

การออกแบบ
โครงสร้างองค์กร

การสรรหาและการ 
คัดเลือกบุคคลากร

ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร

บริหารจัดการระบบ
จ่ายค่าตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์

  การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน



15

สรรหาและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า และเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี

กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

> คัดเลือกบุคคลากรให้เหมาะกับหน้าที่

> จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

> ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นผู้น�า

> ปฏิบัติตามกรอบ CG ของบริษัท

> เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

> ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การจ้างงาน

• พนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2558 แบ่งออกเป็นคนไทย มีอายุไม่ต่�ากว่า
 18  ปี อายุเฉล่ีย 33 ปี อายุงานเฉล่ีย 5 ปี 
• ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการ
 บังคับใช้แรงงาน
•  ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม กับทุกเพศ
 เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

1. การวางแผนอัตรากำาลังคน

(Manpower Planning) 

การวางแผนอัตราก�าลังคนมาจากการจัด

ท�าแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) โดยใช้ 

Balanced Scorecard : BSC เป็นเครื่อง

มือในก�าหนดแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน ดัง

นั้นทุกหน่วยงานจึงต้องมีการพิจารณา

อัตราก�าลังคนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย

หรอืแผนกลยุทธข์ององคก์ร โดยหนว่ยงาน

ทรพัยากรมนษุย์ พจิารณาทบทวนเพ่ิมเตมิ

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณงาน

และปริมาณคนต่อไป

2. การสรรหา

(Recruitment)

กระบวนการสรรหาพนักงานในแต่ละ

ต�าแหน่ง จะต้องผ่านการคัดเลือกผู้สมัครจาก

ใบสมัครท่ีสง่มา จากนัน้จงึเข้าสูก่ระบวนการ 

ท�าแบบทดสอบ 3 ประเภท คือประเภท

ความรู้ท่ัวไป และความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานใน 

หน้าท่ีน้ันๆ รวมท้ังท�าแบบทดสอบบุคลิกภาพ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการสัมภาษณ์โดยหน่วย

งานของต�าแหน่งงานท่ีเปิดรับ ร่วมกับ

หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 

การดำาเนินการด้านบุคลากร

กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน 
(Employee Resourcing)

149
533

คน

คน

682
จำานวนพนักงานคนไทย
ทั้งหมด (คน)
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3. ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรใน

    องค์กร Training Road Map (TRM) 

หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีการวางแผน

การฝกึอบรม โดยจัดหลกัสตูร วางแผนการ

อบรมรว่มกบัหนว่ยงานในองคก์ร เพ่ือจดัท�า 

หลักสูตรการฝึกอบรมภายใน และจัดหา

หลักสูตรจากสถาบันภายนอก โดยทุกแผนก

จะมีการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan) 

ซ่ึงหนว่ยงานทรพัยากรมนษุย์มีการก�าหนด

กรอบการพิจารณาแผนให้กับผู้ บังคับ

บัญชาสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน โดยมี

กระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล ดังแผนภาพ

ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ (Gap Analysis) 

จะน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร

โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การฝึกอบรม 

(Training), การสอนงาน (Coaching), การ

ฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job 

Training), พี่ เลี้ยง(Mentor),  Media 

Training และการท�ากิจกรรมเพ่ือปิด

ช่องว่าง (Close Gap Competency) 

ให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

ตามท่ีองค์กรคาดหวัง ท้ังนี้ ในปี 2558 

บริษัทได้จัดการอบรม และส่งพนักงานเข้า

รบัการอบรม คดิเป็นชัว่โมงการอบรมเฉลีย่

คนละ 10.62 ชม.

4. การบริหารค่าตอบแทน

 (Reward Management)

บริษัทใช้นโยบายการบริหารค่าตอบแทน

เป็นเครื่องมือหลักในการสรรหาและรักษา

พนักงาน ท้ังในส่วนของค่าตอบแทนท่ี

เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนในรูปแบบท่ี

ไม่เป็นตัวเงิน ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินจะวัดได้จาก

ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของพนักงานจากราย

ได้ท่ีเติบโตขึ้น โดยใช้การประเมินผลงาน 

ซึ่งมี KPIs เป็นตัวชี้วัดผลของงาน และมี

การเสนอให้พนักงานสอบเลื่อนต�าแหน่ง 

ส�าหรับค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินจะเป็น

ส่วนท่ีส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ มีความรู้ ทักษะในงานท่ี 

รับผิดชอบได้ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมการอบรม

ท้ังอบรมภายในและการส่งพนักงานอบรม

กบัสถาบันภายนอก มกีารจดัสภาพแวดลอ้ม 

ท่ีเหมาะสม สาธารณปูโภคพืน้ฐานท่ีจ�าเป็น

ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรม

แรงงานสัมพนัธ์สร้างความผูกพันธ์ระหว่าง

พนักงานและองค์กร รวมท้ังช่วยให้พนักงาน

ผอ่นคลายความเครียดจากหน้าที่การงาน 

เช่น การแข่งขันกีฬาสี การสมัมนานอกสถานท่ี 

(Outing) กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

เป็นต้น 

5. การบริหารอาชีพ

 (Career Management)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการวางแผนและ 

ก�าหนดแนวทางเพ่ือดึงศักยภาพให้ถูก

น�ามาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนผล

การปฏิบัติงานหลักและส่งเสริมให้เกิดการ

เติบโตในสายอาชีพอย่างเหมาะสม

อัตราการขยายตัวของบุคลากรในองค์กร

2557

143

521

2558

149

533

พนักงานหญิง

พนักงานชาย
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1) ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ 

 (Career Path)

จดัให้มีการวางแผนความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

ของพนักงานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม

ตามต�าแหน่งงาน โดยพิจารณาจากความ 

ยาก - ง่ายของงานรวมถึงการแบ่งระดับ

ทักษะในแต่ละต�าแหน่งงาน และน�าไปใช้

ในการจัดท�าโครงสร้างเงินเดือน

2) การเลื่อนขั้นเลื่อนตำาแหน่ง 

 (Promotion System)

หลังจากพนักงานผ่านระบบการพัฒนา

ความรู้ ทักษะ ความสามารถ เหมาะสม

ตามต�าแหน่งแล้ว บริษัทฯ เปิดโอกาส

ให ้พนักงานได ้ทดสอบเลื่อนข้ันเลื่อน

ต�าแหน่งทุกระดับตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัท

ก�าหนด 

3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผน 

 สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัทจะพิจารณาจาก

บุคลากรในองค์กรก่อนการเปิดรับบุคคล

ภายนอก เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเป็น 

ผู้บริหารนอกจากจะต้องมีความรู้ความ

สามารถและประสบการณ์ มีความเข้าใจ

ในธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง แล้ว

ยังต้องเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร และมี

ความซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีดีด้วยโดยการสรรหานั้นบริษัท

จะมอบหมายงานท่ีมีความท้าทาย และมี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้อง

ศึกษา และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในองค์กร 

เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าและความ

รอบรู้ในงานทุกด้าน

6. แรงงานสัมพันธ์ 

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เริ่มต้นเกี่ยวข้อง

กันนับจากวันแรกท่ีเร่ิมงานจนกระท่ังลาออก

จากงาน ยกตัวอย่าง เช่น การท�าสัญญาจ้างงาน

การมอบหมายงาน การจัดสวัสดิการ

แรงงาน ความปลอดภัยในการท�างาน การ

เล่ือนต�าแหน่ง การปรับเงินเดือนประจ�าปี

การท�าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างงานและ

กจิกรรมพฒันาและสง่เสรมิแรงงานสมัพนัธ ์ 

เป็นต้น

1)  การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์  

จะจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมหลักคือ

การปฏิบัติงาน โดยให้เกิดความสมดุล

ระหว่างการท�างาน ซ่ึงหนว่ยงานทรพัยากร

มนุษย์จัดให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน   

กจิกรรมสง่เสรมิแรงงานสมัพันธอ์าจประสบ

ปัญหาในการไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมของ

พนกังาน ดงันัน้หนว่ยงานทรพัยากรมนษุย์

จึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน 

การก�าหนดรูปแบบกิจกรรม ซ่ึงนอกจาก 

จะตอบสนองความต้องการแล้วยังส่งผล 

ต่อความรู้สึกอยากเข้าร่วมกจิกรรมอกีด้วย

ผลท่ีไดร้บัจากกจิกรรมนอกจากการพฒันา

บุคลากรตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ

ท่ีคาดหวังแล้ว พนักงานต่างได้ร่วมท�า

กจิกรรม สง่เสรมิความสมัพนัธอั์นดรีะหวา่ง

พนกังานดว้ยกนั และสง่เสรมิความสมัพนัธ์

ระหว่างพนักงานกับองค์กร ให้มีความร่วม

มือในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไป

พร้อมกันอย่างมั่นคง

2)  การสื่อสาร

 (Communication)

การประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรม 

หรอื การท�าความเข้าใจในการ สือ่สารข้อมลู 

กฏระเบียบท่ีมีการออกใหม่ หรือท่ีมีการ

ปรับปรุง บริษัทได้มีการจัดเตรียมช่องทาง 

กา รสื่ อ ส า ร ไ ว้ หลากหลาย ช่ อ งทา ง 

เนื่องจากพนักงานในส่วนท่ีปฏิบัติงาน

ใน โ ร ง ง านสายผลิ ตและพนั ก ง าน ท่ี

ปฏิบัติ ในส�านักงาน จ�าเป็นต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์สื่อสารท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ 

เพื่ อ ใ ห้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจ

เนื้อหาสาระเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร โดย

การสื่อสารมีการจัดผ่าน Morning Talk 

(การสื่อสารกับพนักงานประจ�าท่ีโรงงาน

ทุกเช้าก่อนเร่ิมการปฎิบัติงานและเป็นการ

เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการปฎิบัติงาน),

ระบบ Intranet ของบริษัท, บอร์ดประชาสัมพันธ์

ทุกศูนย์ปฏิบัติงาน, E-mail, E-Smart ISO
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กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในปี 2558 มีดังนี้

การให้ความช่วยเหลือชุมชนท่ีตั้งอยู่
บริเวณโดยรอบโรงงาน
บริษัทได้ร่วมกับเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ 

ในการรณรงค์การก�าจัดยุงลาย ภายในชุมชน 

โกเบ พรอ้มท้ังสง่มอบอุปกรณ์ในการก�าจดั 

ลูกน้�า ยุงลายต่างๆ ให้กับชาวบ้านใน

ชุมชน อีกท้ัง ยังได้ร่วมแรง ร่วมใจ กับ

ชาวชมุชนโกเบ ในการดูแลสภาพแวดล้อม

บริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัท 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 

ระหว่างชุมชนโดยรอบโรงงานกับบริษัท

การเย่ียมชมโรงงานของสถาบันการศึกษา
บริษัท เปิดโอกาสให้คณาจารย์ ได้พา

นักศึกษา ได้เย่ียมชมโรงงานของบริษัท โดย

จะมีการบรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบักระบวน

การผลิต การทดสอบและการควบคุมคณุภาพ

ของผลติภณัฑ์ ซ่ึงบรษัิท ไดท้�าอย่างตอ่เนือ่ง 

เป็นประจ�า เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย 

(Networking) ระหว่างบริษัท กับสถาบัน

การศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมให้

นักศึกษาได้เห็นกระบวนการในการท�างานจริง

การมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้นักเรียน
บริษัทได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์กับ

พนกังานภายในองคร์บัทราบ ถงึการเปิดรบั

บรจิาคอุปกรณเ์ครือ่งเขียน ของใช้ และ ของ

ขวญัตา่งๆ ชว่งเดอืนธนัวาคม โดยบรษัิทจะ

น�าอุปกรณก์ารเรยีน หรอืของขวญั เหลา่นัน้ 

ไปมอบให้กบัโรงเรยีน หรอืหนว่ยงานตา่งๆ 

ในพื้นที่ ที่โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ เนื่องใน

โอกาสวันเดก็แห่งชาต ิเป็นประจ�าทุกปี เพือ่

เป็นการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ด้านจิตอาสาต่างๆ ให้แก่พนักงาน 

การมอบอุปกรณ์เคร่ืองมือให้กับหน่วยงาน 
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม
บริ ษัท ได้ เ ห็นถึงความส�าคัญในการ 

ช่วยเหลือสังคม หรือผู้ขาดโอกาส โดย

การน�าอุปกรณ ์วสัดเุหลอืใชท่ี้ยังสามารถน�า

มาใช้ได้ บริจาคให้กับส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง

เพ่ือน�า อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์, เคร่ืองมือ 

เครื่องใช้ ดังกล่าวน�าไปใช้ประโยชน์ทาง

สังคม 

การดำาเนินกิจกรรมทางด้านสังคม

กิจกรรม การดำาเนินการ ผลที่คาดหวัง ผลที่ได้รับ

1. กิจกรรมแข่งขันกีฬา
 ภายใน

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน
ประเภทต่างๆ ของโรงงาน 

พนักงานมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม และได้รับความเพลิน
เพลิน ผ่อนคลายจากการท�างาน 
รวมท้ังพนักงานต่างได้ร่วมท�า
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน 
และระหว่างพนักงานและองค์กร 
เป็นการเสริมสร้างทัศนคติท่ีดี
ต่อท้ังองค์กร เพื่อนร่วมงาน 
และหัวหน้างาน ในการ่วมกันท�า
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีส่วนส่งเสริม
ให้มีก�าลังใจ เกิดความร่วมมือใน
การขับเคลือ่นองคก์รให้เตบิโตไป
พร้อมกันอย่างมั่นคง

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ในปี 2558 เฉลี่ย เท่ากับ 85.24%

2. กิจกรรมเสริมสร้าง
 ความสัมพันธ์ในองค์กร

จัดให้กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ Happy Work-
place เป็นประจ�าต่อเน่ืองของ

3. กิจกรรมเสริมสร้าง
 การท�างานเป็นทีม
 (Team Building )

จัดกิจกรรม Team Building ให้
กบัพนกังานไดพ้บปะแลกเปลีย่น
ทัศนคติ และวิธีการท�างานร่วม
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การดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากขบวนการผลิต (โรงงาน

ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 1 และ 2 หรือ PM1 และ PM2) 

ในด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเหลือจากขบวนการผลิต 

บริษัทได้ด�าเนินแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1. การว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารบ�าบัด/ก�าจดัสิง่ปฏิกลูหรอืวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว 

(เช่น กากตะกอนจากการบ�าบัดน�้าเสีย) จากโรงงานท่ีนิคม

อุตสาหกรรมสมุทรสาคร แห่งที่ 1 ของบริษัท หรือ PM1

กระบวนการผลติ (ชุบ) ของบรษัิทฯ มีกระบวนการท่ีต้องใช้น�า้

เป็นปัจจยัในการผลติ จงึต้องมีการบ�าบัดน�า้เพือ่น�ากลบัมาใช้ 

หรือปล่อยลงบ่อบ�าบัดของการนิคมฯ ทางบริษัทฯ มี

กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียท่ีเกิดจากขบวนการผลิตเพื่อให้ได้

ค่าตามมาตรฐานของการนคิม  โดยทางนคิมจะท�าการตรวจวดั

ทุกวัน  ก่อนปล่อยไปยังบ่อบ�าบัดของการนิคม เพื่อการนิคม

จะท�าการบ�าบัดอีกครั้งก่อนปล่อยออกไปภายนอก 

2. การขายเป็นเศษเหลก็ (เช่นเหลก็ขอบข้างท่ีเหลอืจากการซอย) 

จากโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร แห่งท่ี 2 ของ

บริษัท หรือ PM2

การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปน
โรงงานของบรษัิทฯ ซ่ึงตัง้อยู่ในนคิมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ท่ี

เราเรียกว่า PM1 เป็นโรงชุบ ซึ่งมีเตาชุบสังกะสีที่ใช้น�้ามันเตา

และเคร่ืองก�าเนิดไอน�้าท่ีใช้ถ่านหิน และเพ่ือเป็นการควบคุมสิ่ง

แวดล้อมท้ังภายในและบรเิวณรอบโรงงาน โดยมกีารป้องกนัควนั 

อันเกิดจากการเผาใหม้โดยผ่าน Wet Scrubber ก่อนปล่อยออก

สู่ภายนอก ตลอดจนมีตัวดูดไอจากการชุบสังกะสีตามเกณฑ์ท่ี

กฏหมายและการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครก�าหนด ดังนี้

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในด้านการดูแล บริหารจัดการความ

ปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้

ทุกฝ ่ายมั่นใจว ่าบริ ษัทฯ เป ็นผู ้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก และท่อเหล็กชุบสังกะสี ให้บริการ

และด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งม่ันท่ีจะยกระดบัมาตรฐานแรงงาน

ของบริษัทฯ รวมท้ังคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้มีสภาวะ

แวดล้อมในการท�างานท่ีดช้ึีน มีความปลอดภยั ไม่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพท้ังร่างกาย และจิตใจ ได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 

ตามท่ีกฎหมายก�าหนดเพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่น และ

สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนาดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อ

เนื่อง บริษัทฯ จึงได้ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมาประยุกต์ใช้

โดยประกาศเป็นนโยบายบริษัทฯ ท่ีกล่าวไว้ว่า “แรงงานปลอดภยั

และสุขภาพอนามัยดี” โดยมีพันธกิจ ดังนี้

1.  บริษัทฯ จะสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัดการทางด้าน

ความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อก�าหนด กฎหมาย เพื่อ

ควบคุมและลดความเสี่ยงของเหตุท่ีจะก่อให้เกิดความไม่

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในบริษัทฯ

2.  บริษัทฯ จะสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ

มสีขุภาพและพลานามยัท่ีด ีโดยจะจดัตัง้โครงการต่างๆ เพือ่

รณรงค์ส่งเสรมิให้พนกังานมสีขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และ

มีความสุขในการท�างาน

3.   บรษัิทฯ จะสนบัสนนุทรพัยากร สร้างจติส�านกึ และเผยแพร่

ข้อก�าหนดกฎหมายด้านความปลอดภัยให้พนักงาน และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

4.  บรษัิทฯ จะสนบัสนนุ และส่งเสรมิรณรงค์ ลดการเกดิอุบัตเิหตุ

ให้เป็นศนูย์ ครัง้ท่ีเกดิอุบัตเิหตถุงึต้องหยุดงาน และไม่หยดุงาน

ในรอบปีลดลงร้อยละ 2.44 จากอุบัติเหตุท่ีเคยเกิดข้ึนใน

ปีที่ผ่านมา

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน ต้องมีการน�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการรักษา และ

ปรับปรุง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีการแจ้งให้พนักงานทุก

ระดับในองค์กรเข้าใจ และมีส่วนร่วมยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ด้านสิ่งแวดล้อม



หมายเหตุ: อ้างอิงจากผลการตรวจวัดของ บริษัท พี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจวัด

รายการตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกำาหนด

ผลการตรวจวัด

ค่าที่ปล่อยจากปล่อง boiler ค่าที่ปล่อยจากปล่องเตาชุบ

1. ค่าความทึบแสงของเขม่า 10 5 5

2. Total Suspended Particulate 320 212 14

3. Sulfur dioxide 700 < 0.2 < 0.1

4. Nitrogen dioxide 400 130 < 1

5. Carbon monoxide 690 287 3
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2556 2557 2558

ศูนย์พระประแดง (PP) 59 77 60

ศูนย์มหาชัย 1 (PM1) 12 5 15

ศูนย์มหาชัย 2 (PM2) 37 40 28

ศูนย์มหาชัย 3 (PM3) - 1 17

หมายเหตุ : โรงงานศูนย์มหาชัย 3 (PM3) เปิดท�าการในปี 2557 เป็นปีแรก

บริษัทมีการจัดตั้ง คณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน ซ่ึงมีหน้าท่ีปฏิบัติงานตาม

ท่ีกฏหมายก�าหนด โดยมีสัดส่วนตัวแทน

พนักงานร้อยละ 50 ท�างานร่วมกับอนุกรรม

การดา้นความปลอดภยั ในระดบัปฏบัิตกิาร

อื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยยิ่งขึ้น

การดำาเนินการด้านความปลอดภัย

หน่วย : ครั้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2556 - 2558



การดำาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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1. ไดร้บัการรบัรองมาตราฐาน ISO 14001 

ในปี 2558 บรษัิทไดด้�าเนนิการให้หนว่ยงาน 

ภายนอก ที่ได้รับการรับรองเข้าตรวจสอบ 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลให้บริษัท 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 

Environmental Management Systems Use 

หรือ มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

จากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUVNORD 

(Thailand) Ltd. อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า 

บริษัทฯ มีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ได้อย่างเป็นระบบ

2. โครงการ PAP Waste Management

PAP Waste Management

ด�าเนนิการก�าหนดจดุวางขยะแตล่ะประเภท

ภายในโรงงาน, อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

จัดการขยะให้กับพนักงาน และจัดวาง 

ถังขยะแต่ละประเภท (เขียว, แดง, น้�าเงิน, 

เหลือง) รอบบริเวณโรงงาน พร้อมท้ัง 

จัดท�าป้ายชี้ บ่งถังขยะ และวิธีการท้ิง 

ท่ีถูกประเภท และให้ความรู้ในเรื่องการ 

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง, การก�าจัดขยะอย่าง

ถูกวิธีเพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึก รวมทั้งให้

พนักงานรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่อง

ผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม โดย

ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหา

เรื่องขยะได้อย่างถูกวิธี

3. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางาน

จดัหาหนว่ยงานภายนอกท่ีไดรั้บการรบัรอง 

มาท�าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน (แสง เสียง ความร้อน สารเคมี) 

เพือ่ตรวจสอบให้แนใ่จว่าสภาพแวดลอ้มใน

การท�างานของบรษัิทมคีวามเหมาะสมเป็น

ไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด และปลอดภยัตอ่

พนักงานภายในองค์กร

4. อบรมให้ความรู้กับพนักงาน

 อบรมให้ความรู ้ความเข้าใจ ท่ีเกีย่วขอ้ง

กับปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างทุกต้อง และปลอดภัย 

ซ่ึงภายหลังจากท่ีมีการจัดอบรม พบว่า

สถิติการอุบัติเหตุต่างๆ จากการปฏิบัติงาน

มีจ�านวนลดลง

 อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน

ประกอบการเพ่ือให้พนักงานเตรียมพร้อม

รับมือกับเหตุการณ์ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังใน

โรงงาน หรือท่ีพักของพนักงานเอง เม่ือ

พนักงานได้รับการอบรม และฝึกซ้อมจาก

ผู้ช�านาญ อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ความ

เขา้ใจ เม่ือเกดิเหตจุรงิสามารถระงบัเหตไุด้

โดยไม่ตื่นตระหนก

5. การตรวจความปลอดภัย

จัดให้มีการตรววจสอบความปลอดภัยใน

สถานท่ีปฏิบัติงาน (Work-place Safety 

Inspection) โดย จป.วิชาชีพ จป.บริหาร 

และ จป.หน.งาน เพื่อค้นหาสภาพการ

ท�างานท่ีไม่ปลอดภัย และวิธีการท�างาน

หรือพฤตกิรรมการท�างานท่ีไม่ปลอดภยัอนั

แสดงถึงเจตนารมณ์ หรือพันธะสัญญาของ

ฝ่ายบรหิาร ท่ีจะธ�ารงค์ไว้ซ่ึงความปลอดภยั 

อีกท้ังเป็นการกระตุ ้น และย�้าเตือนให้

ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงอันตราย รวมทั้ง

เป็นการตรวจสอบการประเมินการปฏิบัติงาน 

และประเมินความปลอดภัยตามกฎหมาย

ว่าเป็นไปตามข้อก�าหนด หรือมาตรฐาน 

หรือไม่

6. โครงการ Improve Safety Signs

ด�าเนนิการตดิตัง้ป้ายเครือ่งหมายเพือ่ความ

ปลอดภัย (Safety Signs) ในบริเวณที่อาจ

มีการสัมผัสกับอันตราย เช่น ป้ายห้าม 

(ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามจุดไฟ ฯลฯ) ป้ายบังคับ 

(บริเวณสูบบุหร่ี, สวมหมวกนิรภัย ฯลฯ) 

ป้ายเตือน (ระวังรถยก, ระวังอันตราย 

ฯลฯ) และป้ายภาวะปลอดภัย (Safety 

first) เพ่ือเป็นส่วนช่วยในการลดการเกิด

อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ได้รวมท้ังเป็นการ

กระตุ้น เตือนให้พนักงานมีความตระหนัก

เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

7.  คู่มือความปลอดภัยฉบับพนักงาน

จดัท�าคูม่อืฉบับพนกังาน เพือ่สือ่สารความรู ้

เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับ

พนักงาน โดยมอบให้กับพนักงานทุกคนไว้

เป็นแนวทางปฏิบัติ

8. Environment & Safety Communication

จัดท�าสื่อข้อมูลให้ความรู้  เรื่องความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แก่พนักงาน 

โดยติดข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน

แต่ละศูนย์ และบริเวณต่างๆ ที่พนักงานสา

มารถสงัเกตเุห็นไดส้ะดวก เพ่ือให้พนกังาน

มีความรู้ และ ตระหนักถึงความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการจัดการดูแลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงาน โดยการให้ความรู้และมีการจัด กิจกรรม ดังนี้
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หลักการ
บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้

กติกาการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ดังน้ัน บริษัท 

จงึไม่ยอมรบัการตดิต่อหรอืท�าธรุกจิท่ีไม่โปร่งใส 

หรอืเข้าข่ายท่ีเป็นการทุจรติซ่ึงเป็นการกระท�า

ท่ีขัดแย้งกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ

เป็นการท�าลายเกียรติและช่ือเสียงท้ังของ

องค์กรและของประเทศ

นิยาม
การทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน: ให้หมายความ 

ถึงการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 

ในต�าแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 

ในพฤตกิารณ์ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์หรอื

ใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าท่ี รวมท้ังการเสนอ

ให้ซ่ึงผลประโยชน์ เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนท่ี 

มิควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม

ส�าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ท้ังทางตรงและทาง

อ้อม ทั้งด้านการปฏิบัติงานและเชิงนโยบาย

นโยบายต่อต้านการทุจริต
ห้ามกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง

ของบรษัิทกระท�าการอันใดท่ีเป็นการเกีย่วข้อง

กบัการทุจรติคอรปัช่ันทุกรปูแบบ เพือ่ประโยชน์

ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัว 

เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็น

ผูร้บั ผูใ้ห้ หรอืผูเ้สนอให้สนิบนท้ังท่ีเป็นตวัเงนิ

หรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานเอกชนท่ีบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจหรือ

ติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการ 

ต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ 

บรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปช่ันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณา

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและ

อนมุตันิโยบายการต่อต้านทุจรติทุกรปูแบบท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การยึดถือ ปฏิบัติของคนทั้งองค์กร

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ี 

ประเมนิโอกาสการเกดิทุจรติ น�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส�าหรบัการวางแผนการ

ตรวจสอบและตรวจติดตาม

4. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและ 

รับผิดชอบ ดังนี้

 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบ

การควบคมุภายในและการประเมนิความเสีย่ง

เกีย่วกบัการทุจรติตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน

ได้เสนอเพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบดังกล่าวมีความ

เสี่ยงท่ีจะท�าให้เกิดโอกาสการทุจริตท่ีมีผล 

กระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทน้อยท่ีสุดและมีความเหมาะสมกับ 

รูปแบบธุรกิจของบริษัท

 4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการ

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการ

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ทุจริตต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและะรบัผดิชอบ 

ดงันี้

 5.1 ปฏิบัติหน้าท่ีให ้เป ็นไปตามแผน 

การตรวจสอบภายในท่ีก�าหนดไว้และเสนอ

รายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน

และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

ท่ีเกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

 5.2 ปฏิ บัติงานตามท่ีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบมอบหมายในเรือ่งการตรวจสอบการ

ทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจาก

แผนการตรวจสอบภายในที่ได้ก�าหนดไว้

6. ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี
1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามท่ี 

จะมีอิทธิพลเหนือคู ่ค้าคู ่แข่งทางธุรกิจโดย 

มิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม ไม่ว่าจะโดย

การให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้

ของขวัญหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น

2. ไม่ด�าเนนิการใดๆ หรอืเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง

ในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

3. ในการท�าข ้อตกลงกับคู ่ค ้าทางธุรกิจ 

พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับ

ของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจาการท�าสัญญาหรือ

การปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญา และส�าหรับ 

ของขวัญใดๆท่ีได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้อง

มีมูลค่าท่ีเหมาะสมท่ีได้รบัอนญุาตตามระเบียบ

บริษัท และ/หรือ กฎหมายซ่ึงใช้บังคับกับ 

ทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ

4. บรษัิทมีนโยบายไม่ส่งเสรมิการให้สนิบนกบั

เจ ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอื่นใดเพื่อรับ

ประโยชน์ทางธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการทุจริต
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5. กรณีมีการจัดซ้ือจัดจ้างต้องด�าเนินการ 

ผ่านข้ันตอนตามระเบียบของบริษัทมีความ

โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

6. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึง

ความส�าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ใ ห้ 

ค�าปรกึษาเพือ่สรา้งความเขา้ใจให้แกผู่ใ้ตบั้งคบั

บัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้

พนักงานได้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

การต่อต้านทุจริตฉบับนี้รวมถึงเป็นแบบอย่าง

ท่ีดีในเรื่องการมีความซ่ือสัตย์จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตบริษัทจะด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้าน 

การทุจริต ณ กระดาน ประชาสัมพันธ์ของ

บริษัททุกแห่ง

2. บริ ษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้าน 

การทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท 

เช่น intranet เว็บไซต์ บริษัทรายงานการเปิด

เผยข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี 

(56-2)

3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการ 

ตอ่ตา้นการทุจรติให้แกพ่นกังานใหมแ่ละบรรจุ

ลงในคู่มือพนักงาน

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
การกระทำาผิด
ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

การกระท�าผิดเม่ือมีข้อสงสัยหรือพบเห็น

การกระท�าท่ีฝ่าฝืน หลักปฏิบัติท่ีดีในเรื่อง 

ต่อไปนี้

 การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนว

ปฏิบัติของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 การฝ่าฝืนตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของบริษัท 

 การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

 การกระท�าทุจรติหรอืการกระท�าท่ีท�าให้เกดิ

ความสงสยั และเกดิผลเสยีตอ่องคก์ร พนกังาน

ควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาท่ี

ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่

สะดวกใจหรอืไม่แนใ่จท่ีจะท�าเชน่นัน้ พนกังาน

สามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดใน

หัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน
พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน 

หรือการแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจ�า

โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่ง

ของบริษัท

2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ

 2.1 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน : 

   คุณนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์

   E-mail address : 

   naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

 2.2 ดร.สมชาย หาญหิรัญ : 

   ประธานคณะกรรมการสรรหา 

   ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

   E-mail address : 

   harnhirun@yahoo.com

 2.3 คุณนันทนา หลักค�า : 

   เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

   ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

   E-mail address : 

   nantana.lak@pacificpipe.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม 

สามารถร้องเรียน เม่ือมีข้อร้องเรียน หรือ

พบเบาะแส เกี่ยวกับการด�าเนินงานท่ีขัดกับ 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ/หรือ

จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทรวมไป

ถงึหากมขีอ้สกัถาม หรอืเสนอแนะ ซ่ึงสามารถ

แจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการ 

รับร้องเรียน ดังนี้

 ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง 

ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในข้อที่ 2.1 - 2.3 

 แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ท่ี คณะ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท 

ภิบาล บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่  1168/74 ช้ัน 26 อาคาร ลมุพนิทีาวเวอร ์

ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ 

0-2679-9000 โทรสาร 0-2679-9074 

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1.  รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้ รับข้อร้องเรียนจะด�าเนินการรวบรวม 

ข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา ค ่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล

against corruption today
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2.  กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล จะเรียนเชิญตัวแทนฝ่าย

บริหารเข้าร่วม เพื่อกลั่นกรองข้อมูลและ

สอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตวัแทนฝา่ยบรหิาร

ที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ

 1)  ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือตัวแทน

จากหน่วยงาน

 2)  ผูอ้�านวยการในสายงานของผูร้อ้งเรยีน 

ซ่ึงต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้ง หรือ 

ผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน

 3)  ผู้จัดการตรวจสอบภายใน โดยมี 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาลเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3.  กำาหนดมาตรการดำาเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุปรายงาน และ

เสนอรายงานในการด�าเนินการต่อข้อร้อง

เรียนและการแจ้งเบาะแส เสนอต่อ กรรมการ

ผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แล้วแต่ 

กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติการด�าเนินการนั้น 

ในกรณีท่ีเป็นเรื่องท่ีกระทบต่อชื่อเสียงภาพ

ลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทหรือ

ขัดแย้งกับนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล จะเสนอต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

การรายงานผลการดำาเนินการและตรวจสอบ
ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน หรอืเลขานกุาร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ 

บรรษัทภิบาล จะรายงานผลการด�าเนินการ

ท่ีได้กระท�าไปแล้วท้ังหมดให้ผู้บริหารระดับ

สูงของบริษัทและคณะกรรมการรับทราบ

พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์ม

และให้ค�ารับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับรู้เนื้อหา

ของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงปรากฎ 

ในหน้าสุดท้ายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องยืนยัน

ว่าได้อ่านแล้วและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดในเรื่องต่างๆ ท้ังนี้พนักงานไม่

สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ 

ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็นเหตุผลท่ีจะ

ไม่ปฏิบัติตาม หากนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการ มีการยกเลิกการท่ีข้อก�าหนดข้อใด 

ข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและจะ

ตอ้งเปิดเผยขอ้ก�าหนดท่ีถกูยกเลกินัน้ให้ทราบ 

ในทันทีตามที่กฎหมายก�าหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้ง
เบาะแสการกระทำาผิด
1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้ง 

เบาะแสผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เป็น

ความลับ

2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจ�าเป็น โดย 

ค�านงึถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของ

ผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้อง

3. ผูท่ี้ไดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทา

ความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ 

เหมาะสมและเป็นธรรม
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Value

Vision Be the quality steel pipes leader

Focus on Customer

Achievement Orientation

Teamwork

Share for Knowledge Management
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Vision Be the quality steel pipes leader

Mission
1. Be the company that has the innovative production, distribution and on time delivery as customer requirement and in 

 a competitive price. 

2. Aim to develop personnel and modern technology, innovative management as the result of intention, expertise 

 and team working of personnel at all level.

3. Participate in economic, social and environmental development of the country

4. Develop valuable business to sustainably yield to stakeholders.
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Pacific Pipe Company Limited holds a strong intention to 

drive the business with responsibility to the society in order 

to maximize its stakeholders’ benefit. The Company believes 

that Corporate Social Responsibility (CSR) is the key factor 

for the Company’s sustainable growth. Most of the Company’s 

CSR activities are CSR-in-process covering the company’s 

business operating in economic, social and environmental 

dimensions.

In 2015, the Company continued focusing mainly on its 

internal society, be it the employees and the community in 

its factory area. The Company also developed and aligned 

the internal management system with the international 

standard. As a result, the Company received ISO 14001 

Environmental Management Systems standard certification 

The Company received 
ISO 14001 Environmental 
Management Systems 
standard certification from 
TUV NORD (Thailand) Ltd.

CSR Message from Chairman

from TUV NORD (Thailand) Ltd. in the previous year. The 

Company continues various CSR activities for the benefit of 

the Company’s stakeholders.

Lastly, the Board of Director is grateful for the great and 

continual support in the Company’s operation from all 

stakeholders, as well as the employees who adhere to 

performing under the Company’s ethics. This is our commitment 

to operate with responsibility in order to be a part of the 

country’s economic, social and environmental development 

and for the greatest advantage of all stakeholders.

Pol.Gen. 

        (Wichean Potephosree)

              Chairman
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Pacific Pipe Public Company Limited 
prepares this report under the corporate 
social responsibility guideline of the 
Stock Exchange of Thailand to show 
the practice of business conduct and its 
development in order to contribute to 
the sustainable growth of the business.  

In 2015, the company had published the 
disclosure of the information of corporate 
social responsibility which intends the 
investors to acknowledge and understand 
the responsibilities of the company in 
every dimension such as economic, 
social and environment.

This paper reports the policies and 
practices to the stakeholders who have 
impacted from the business activities. 
On the other hand, this paper also 
reviews the actions of the Company 
responsible for the impacts in 3 parts 
as follows:

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

Responsible for increase value added to the 
production, products and services for the stakeholders.

Controls waste from the company’s 
operational activities.

Human rights issue practice with 
employee and social assistance.

The scope of this report is covered the responsible of CSR-in-process which aim 
to proceed continuous improvement of social responsibility performance.

Sustainable Development Policy

Economy

Social

The scope of CSR report

Environment
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The Company Structure of 
Pacific Pipe Public Company Limited

• Type of operation: Manufacturing and selling steel pipes which 
registered establishment on September 19, 1991.

• The Company was converted to a public company limited as of 
17 March, 2004 and securities were listed on the Stock Exchange of 
Thailand on 8 November, 2004. 

• The Company has registered capital of Baht 660,000,000 and paid 
up capital of Baht 660,000,000.

• Head company is located at 298, 298/2 Moo1 Suksawad Rd., Tambol 
Pakklongbangplakod Ampher Phasamutchadee, Samuprakarn 
Province.

The Board of Director

682
Total of employee
As of 31 December 2015

6,615.59
Net Income of 2015

Business 
Relations

Administrative

Quality Control

Supply Chain

Chief Executive Officer

The Audit Committee

Internal Audit

Finance

Engineering

Production

Organization
Development

The Remuneration 
Nomination and Corporate 

Committee

The Risk Management 
Committee

Chief Financial Officer 
(Managing Director)

Chief Operating Officer
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A manufacturer and distributor black 
steel pipe and galvanize steel pipe 
with the utilization of 350,000 tons per 
annum. Produced by process of Electric 
Resistance Welded production system 
(ERW) both of made to order and ready 
for distribution. The steel pipe can be 
divided as follow;
• Steel pipe for general work
• Steel pipe for construction work
• Steel pipe for industrial work

The sales representative of steel pipe by 
selling steel pipes divided into;
• For standard grade product, Tamose 

Trading acts as a selling agent that 
sells the product under the brand 
“   ” (Pacific Pipe) and receive the 
commission in return.

• For commercial grade product, 
Tamose Trading purchase the 
product directly from PAP and resell 
it to external customers under its own 
brand “     ” (Tamose).

Shipping Agent 

Pacific Pipe Public 
Company Limited

Tamose Trading Company Limited 
(Subsidiary)

Meesup Transport Company Limited 
(Subsidiary)

Manufacturer and  distributor of 
black Steel Pipe and 
galvanize steel pipe

Sales representative 
Under the brand Shipping Agent

Business Structure
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The Company director consists of 11 persons divide to 7 

independent directors and 4 executive directors. There are 

3 female directors. The structure of the company’s director 

supports the balance of authority with management and 

be able to verify the transparency of investigation in each 

transaction that may cause a conflict of interests, to ensure 

that the company complies with legal, regulation, article, 

the shareholder’s resolution and the corporate governance 

policy, responsible and disclosure to the public properly, 

timely and transparency.

The management team develops the strategic plan aiming 

to achieve the corporate target with budgeting management 

including define the vision and mission then present to the 

Board of Director for consideration and give the opinions.

Corporate Governance
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The corporate KPIs and budget are 

defined by the top management, then 

assign to all divisions for preparing the 

action plan and budget which is 

approved by the Board of director and 

management.

During the year, the internal audit will 

monitor, review, and follow up the 

Business plans from the management 

team and propose to the Audit 

Committee. Moreover, the management 

team shall set the meeting to consider 

the possible to achieve the target under 

the volatility of business economic, 

review the plan and report to the Board 

of Director.

 

For the risk management, each risk 

owner will prepare risk assessment and 

the action plans to minimize the risk and 

propose to the Risk Management 

Committee. The Risk Management 

Committee has the obligations to 

monitor the progress of the action plan 

and report to the Board of Directors.

The Working Team who responsible for 

the corporate social responsibility 

activities consists of marketing division, 

human resource division, and investor 

relation division. This working team will 

prepare action plan/activities for 

proposed to the Remunerat ion 

Nomination and Corporate Committee. 

Management 
Team

The Board of 
Director

Review Start

Auditing

-  The Audit Committee 
-  The Risk Management Committee

Top Management 
define Corporate KPIs 

and annual budget

Management do The 
SWOT / BSC

All division do the 
Action Plan and 
annual budget

The Management 
approved the 
strategic plan



10
    

    
  E

m
pl

oy
ee

    Trade Partn

er

     

    Competitor

    Custom
er

    Shareholder

Co
muni

ty / 
Social     

     
 

     
            

              
     

    
       

    

Stakeholder
The company adopts and commits to operate the business with the best 

practice of the code of business conduct and ethics which will be used as the 

guidelines/manual for personnel practice to create the values and principles 

of the company’s business to the stakeholders.

Board of Directors nominates Risk Management Committee to define and propose 

corporate risks to Board of Directors. Every department in the organization owns 

risks and is responsible to propose risk management plan to manage risks in the 

department then propose to Risk Management Committee. Risk Management 

Committee manages to follow up progress and performance to report to Board 

of Directors.

Process of Risk Management 

Stakeholders  Practice with stakeholders

Shareholders   •   All employees are committing to work with their full effort to achieve the goals and prove 
their potential via good performance, sustainable growth, and resulting in increasing the 
investors’ confident and well worth to invest.

   •   Publishing the information to shareholders must be based on truth, transparency and 
equality.

Customer   •    Ensure Customer satisfaction by delivering products with finest quality under standard 
price that is fair to both parties. 

   •   Provide the channel for customer to complaint regarding to quality, quantity, for both 
product and services.

Competitor  •   Conduct under the fairness rules of the competition by not distorts information, untrustworthy 
or any other unfair method of trade.  

   •  Not seek for the confidential trade information of competitors in any dishonest or 
inappropriate way 

   •   Not damage the reputation of competitors with malicious accusation. Do not attack your 
opponent without sensibly.

Trade Partner  •  Provide Information to traders with equally legitimate and non-discriminatory bias.
   •  The Company must conduct to trader partner in good faith according to the contract and ethic.
   •  The process must be able to monitor for achieving transparency and maximum benefits.

Employee  •   Provide fair salary with appropriate duties and responsibilities.
   •   Focus on development and provide training to educate employees and also continuous 

develop the potential of employees for their carrier path.
   •   Implement fairly on the principles of human rights and emphasize on safety of the employee.

Community and   •  Nurture an awareness about the responsible of social and environment to the 
Social Responsibilities    employee. Starting from awareness of saving world energy and utilize resources.
   •  Provide methods to prevent the accident and control the waste into the accepted standard level. 
   •  Provide assistance in various forms such as donation.



Product and Service Customer
•  Producing standard product that meets 
   the demand
•  Delivering product

•  Providing accurate information

•  Providing whistle-blowing channel

11

1. Standard and quality product 
manufacturing and customer base 
expanding 
Pacific Pipe Public Company Limited 
continues its business as a quality steel 
pipe manufacturer for over 35 years. 
The Company focuses on producing 
quality steel pipes, on-time delivery, 
improving logistic system for customer 
base expansion and broadly publicizing 
“Pacific Pipe” brand  

2. Continual internal procedures 
developing
The Company always focuses on 
improving the internal procedures and 
operation system to match with the 
current and changing circumstance and 
to encourage the continual learning and 
passing on the knowledge among the 
employees. 

3. Business operating under the 
Corporate Governance
The Company operates in compliance 
with the Corporate Governance which 
contains transparent information 
disclosure to shareholders and 
s takeho lde r s  t h rough va r i ous 
communication channels such as 
intranet system for the employees 
to acknowledge and understand 
the company’s Good Corporate 
Governance. The Company also 
provides the investors and stakeholder 
with its information through the annual 
report and the Company’s website.

Responsibility on Customer
As a manufacturer and distributor of 
quality steel pipes under the brand 
“  ” (Pacific Pipe) produced by 
modern-technology machines and 

repaired by proficient engineers and 
technicians who monitor and maintain 
the machines to be ready and able to 
produce standard steel pipes. Moreover, 
there is product testing procedures to 
ensure that the products comply with 
their specified standards, assuring the 
customers that the products with the 
trademark are safe and appropriated 
with each work field. Thus, whenever 
the standard steel pipes are sold, the 
Company provides the customers with 
product quality certification to guarantee 
and build the customers’ confidence. 
To keep the business’s strength, 
the Company holds the following 
responsibility towards customers.

Responsibility on Customer

Corporate 
Social Responsibility
Economic
Main Strategy for Sustainable Business Operation 



Customers
Arrange seminar to provide the customers and trade partner who are agents for the Company’s products with knowledge 

about the products and the usage in order to urge the steel pipes use in Thailand to be standardized and appropriate with each 

type of work. Moreover, it encourages the customers to adapt the knowledge form the lecture to give a product presentation 

to other customers.

Practice of Marketing Activity
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Practice of Product and Service

Social 
The Code of Business Conduct and Ethics 
The Company operates under the code of business conduct and ethics which are guidelines for the best practice compliance 

with the Company’s important value and principles of behaving toward the stakeholders. In 2015, the Company has served 

the stakeholders as stated below. 

Raw Material

The Company’s main raw material is 

hot roll coil purchased from domestic 

and foreign suppliers. The Company 

has material check process by taking 

a sample piece form roll coil to a 

chemical composition test in order 

to assure that the material fits the 

standard and demand.  

Production

The modern-technology machines are 

used in the production and installed a 

production test system thoroughly in all 

process. The Company’s steel pipes 

must pass the specified standard quality 

check in terms of material, size, thickness 

and other qualifications such as pressure 

endurance. Whenever standard steel 

pipes are sold, the Company provides 

the customers with product quality 

certification

Delivery

Activity

1. Seminar

2. Plant Visit

Operation

Arrange seminars providing knowledge 
about the products and the usage 
to the customers and trade partners 
who are agents for the Company’s 
products.

Arrange plant visit to present 
the production procedures to the 
customers and students from various 
universities

Result

o  Create the Company’s product 
awareness and increase sales

o  Create confidence in quality of the 
Company’s products and increase 
sales

o  Create a network between the 
Company and educational institutes

Apart from on-time product delivery, 

the safety during the delivery is also 

a significant issue that affects the 

customers, community and society. The 

Company thus monitors and checks the 

condition of the delivery vehicles and 

trains its drivers. 



Stakeholder Communication Process (Activity) Expectation Response

Shareholders Activity : 

o  Plant visit at Mahachai2, a factory 

   for large scale pipe manufacturing

o  Attend Opportunity Day Activity

Communication Channel :

Annual Report, AGM Minutes and 

website

o  Continual growth of the 

   Company

o  Investment return

o  Accurate, transparent and 

   up-to-date information 

   disclosure

o  Dividend payment

o  Equal treat to the shareholders

o  Practice complying with 

the Good Corporate 

Governance

Employees Activity : 
o  DIY Activities for relaxation 

focusing on team-work activities 
on important days

o  Annual health check
o  Sport tournament at each plant
o  Skill trainings for employees
Communication Channel :
o   Intranet, Facebook, publication  

o  Good relation among 

colleague and the Company

o  Number of employees who 

attend the activity

o  Employee satisfaction 

Customers /
Marketing activities

Activity : 
o  Seminar for knowledge

-  Traders
-  Contractors

o  Plant visit
-  Customers
-  Students

Communication Channel :
o  Intranet, Website

o Provide information on the 

current and new products

o Build confidence in the 

Company’s products

o The Company’s product 

awareness and sales 

increase

o Confidence in quality of 

the Company’s products 

and sales increase

Trade partners Relationship management with the 
supplier 
Communication Channel:
E-mail, procurement officers, tender 
document

o  Procurement procedures 
complying with trading 
conditions

o  Information equally provided 
to all suppliers for accurate 
price offering and the same 
product terms

o  Conducts complying with 
the terms of procurement 
and trade conditions strictly

Trade competitors Communication Channel:
The Company’s website

o Free competition and fair 
market activity 

o Transparent practice 
under fair trade and 
competition

  Practice of Stakeholders

13
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Practice of Labor and Human Rights 

The Company respects human rights and a conduct in 
accordance with the law. The Good Corporate Governance 
specifies the rights of stakeholders, as well as a policy 
and process of whistle blowing and set the committee to 
investigate the issue and find solutions.

The Company believes and values the importance of the 
personnel who are factors that drive the Company’s 
business forward to its goal. Thus, there are planning 
managing process starting from recruitment, retain and 
develop employee to have knowledge, skills, and abilities 
according to the Company expectation and under the 
Company’s corporate value which are orientation 
achievement, teamwork, customer focus, and Knowledge 
Management in order to drive company into the same 
direction and achieves the Company’s goals.

  Operation Guidelines for Human Resource Management

Design organization 

structure which is 

suitable for job.

Develop processes, 

tests and interviews 

to applicants who 

have qualifications 

that the Company 

required.

Select the 

appropriate tools 

for properly develop 

employee skills 

such as manpower 

planning, Individuals 

Development Program 

(IDP), develop the 

skills that necessary 

to work.

Provide clear 

salary structure in 

accordance with the 

labor market and 

the jobs with the 

compensation for 

both finance and non-

finance by using job 

assessment.

Employee relation 

activities support 

the employee 

performance 

which has balance 

between working 

and relationships of 

colleague and also 

to the management 

team.

Organizational 
Structure 

Recruit and 
Selection

Personnel 
promote and 
develop 

Fair Compensation 
Management 
system

Support Employee 
Relation Activities 

  Treatment on Employees
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Recruit and promote the employees to grow with ethics

Employee recruitment and development Complying with corporate governance policy, ethic 

and code of business conduct

>  Recruit proper personnel for a position

>  Provide training to improve capacity

>  Encourage employees to have leadership

>  Comply with the Company’s CG

>  Conduct business with ethics

>  Oppose all types of corruption

Employment

• At December 31, 2015, the Company’s 
employees are, Thai nationality aged 
over 18 years old. The average age is 
33 years old and the average year of 
service is 5 years. 

• No child labor or forced labor.
• Fairly treat the employee regardless of 

gender, race, religion or culture.

1. Manpower Planning

Manpower planning is adapted from 

Strategy Map using the Balanced 

Scorecard (BSC) as a tool to clearly 

determine a strategy. Therefore, all 

divisions must consider appropriate 

manpower to fit the company’s goal or 

strategic plan. Then human resource 

division will review and consider the 

appropriated workload for employee’s 

productivity 

2. Recruitment

In recruitment process, qualified 

candidates for each position must be 

selected from their application. Then 

the applicant will be requested to do the 

test which consists of 3 parts: general 

knowledge, knowledge about a certain 

position and personality quiz. The final 

step is an interview by the manager and 

a human resource representative. 

Human Resource Management

Employee Resourcing

149
533

People

People

682
Number of 
employees (People)
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3. Personnel Training 

    Training Road Map (TRM)

The Human Resource Department 

planned the trainings by discussing the 

training course with each department 

to address the internal training course 

and search from external institutes.  

Each department determines its 

individual development plan. The Human 

Resource Department frames the plan 

determination for each division’s senior 

supervisor. The process of conducting 

individual development plan can be 

described as the picture

The result of the gap analysis will be 

taken as information for employee 

development by using various tools, 

such as training, coaching, on the job 

training, mentor, media training and 

gap close competency to provide the 

employees with knowledge, skills, and 

abilities according to the Company 

expectation. 

In 2015, each employees has averagely 

10.62  training hours. 

4. Reward Management

The Company uses the compensation 

management policy as the primary tool 

for recruiting and retaining employees, 

in terms of money and non-money 

compensat ion, through var ious 

activities. The money compensation 

will be reflected in the well-being 

of the employees from growing 

earnings by using job assessment 

which has the KPIs as indicators and 

offer a promotion by examination. 

The compensation in non-money 

form is to encourage to employees 

grow in career path, knowledge, skills 

on the job responsibilities through 

training activities, both internal training 

and training with external institutions. 

Providing an appropriate environment 

and basic facilities for work is important. 

The employee relations activities 

between employees and the Company 

are included to help employees relax 

from work such as sports day, seminars, 

outing, Thai cultural conservation 

activities, etc.

5. Career Management

The company provided the planning 

process and guidelines to bring potential 

of employees for their performance 

appropriately to support the performance 

result and their proper career growth.

Employee Growth Rate

2014

143

521

2015

149

533

female employees

male employees 

Eva
luate

 the Employee’s competency
Define employee developm
ent tools

M
ake individual development plan

Implementation development pla
n

M
onitor and assessment

De
fin

e 
ne

ce
ss

ar
y 
co

mp
ete

nc
y t

ha
t 

  
 th

e 
Co

m
pa

ny
 ne

ed
s
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1) Career Path

Provide the career path of all employees 

thoroughly and fairly based on each 

position, considering the difficulty of 

the job, including ranking skills in each 

position to plan salary structure.

2) Promotion System 

After an employee passed the training 

course, development of knowledge, skills 

and abilities, the Company will arrange 

the promote examination by testing all 

the skills that the company defines for 

that position

3) Senior Executive Recruitment and 

 Succession Plan 

To searching successors for the 

executive, the Company offers the first 

opportunity to the internal personnel. 

However, if there is no appropriated 

candidate, the new recruitment will be 

applied since the successors must have 

knowledge, abilities, experience and 

understanding of the company’s business 

and culture and be honest and good 

ethics. In recruitment, The Company 

will assign a task with challenges and 

evaluation of performance.  Moreover 

the successor must study and perform 

other jobs in the Company to develop 

leadership skills and knowledge in all 

jobs.

6. Employee Relation  

Employee relations activities involve 

with the employees since the first 

day of working to the resignation. 

The examples of the activities are 

employment contracts, job assignments, 

welfare, workplace safety, position 

promotion, annual salary raising, the 

agreement on conditions of employment 

and activities to develop and promote 

employee relations, etc.

1)  Employee Relation Activity Arrangement

The activities are arranged in order to 

support the main activity which is the 

operation and balance with the work. 

The Human Resource department 

arranges various activities with different 

objectives. 

An obstacle found in employee 

relations activities might be employees’ 

unwillingness to participate. Therefore, 

the Human Resource Department 

offers employees defining the scope of 

activities. This method not only meets 

the employee satisfaction, it also affects 

the feeling of employee to join the 

activities.

The results obtained from the activities 

not only improve the employees to 

achieve the project’s objective, but also 

allows the employees to join activities 

and strengthen the relation between 

colleagues to achieve good cooperation 

which drives the Company.

2)  Communication

For public relations, be it activity or 

understanding the information, new 

regulation or adjustment, the Company 

provides various communication channels 

since there are employees in the factory, 

production lines and the office who 

need different way of publication and 

communication. In order to convey the 

content to all employees to have the same 

understanding, the Company provides 

communication channels such as morning 

talk (communication with employees 

at the plant every morning before work 

hours.), the Company intranet, board 

releases at all plants, e-mails and 

E-Smart ISO.



18

Employee Relation Activities of 2015 are described below:

Support the Community in Factory 
Area 
The Company cooperated with Phra 

Samut Jadee Sub-district Municipality 

in Aedes mosquito control campaign 

in Kobe Community. The Company 

provided the people with tools to 

exterminate the Aedes mosquitoes 

and cooperative support to take care 

the environment in the area in order to 

build a good relationship between the 

Company and its community.

Plant Visit for Educational Institutes
The Company provided instructors and 

students with opportunities to visit the 

factory. The visit program included a 

lecture on production and product quality 

test and control. The Company regularly 

continues the program to create a 

network between educational institutes 

and educate students with real operation 

procedures.

Stationary Support to Students
Around December, the Company 

publicizes the stationary and other 

present donation activity to the 

employees. The Stationary or other 

presents will be delivered annually to 

schools or local organizations in the 

Company’s factories area as National 

Children’s Day present. This activity 

encourages the employees to participate 

various voluntaries.

Equipment Support to Charitable 
Organizations
The Company values the importance of 

social support to those who are in need 

by donating used functional device or 

equipment to various organizations who 

need those electronic devices to help 

others in the society.

Responsibility on Society

Activity Execution Expectation Result

1. Sport Tournament Arrange a sport tournament at 
each plants

To provide the employees with 
satisfaction and relaxation 
through the act iv i ty , as 
well as an opportunity for 
the employees to create a 
good relationship between 
colleagues and toward the 
Company. To create positive 
attitude toward the Company, 
colleagues, supervisors from 
participating the activities which 
encourage the cooperation to 
drive the Company to grow 
with sustainability.

I n  2 0 15 ,  t h e  a v e r a g e 
percentage of employee’s 
satisfaction is at  
85.24%

2. Happy Work-place Activity Arrange activities in each 
division to strengthen employees’ 
relationship regularly

3. Team Building A r r a nge  t e am-bu i l d i n g 
activities where employees can 
exchange ideas and attitude 
toward the work 
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The company divides the operation of waste management 
from production process into two schemes.

1. The company employs waste disposal service provider 
to collect the wastes, such as wastes from water treatment 
system, from Samutsakorn Industrial Estate Plant 1 or 
PM1

 
 Since the hot dipped galvanized process uses water as 

main component, it is substantial to have water treatment 
system to reuse and release waste water to wastewater 
treatment pond located in the Industrial Estate. The 
company must control the waste water treatment to be 
at standard rate Also, there is a daily inspection from the 
Industrial Estate before the waste water is allowed to 
release to the pond to start the water treatment again 
before disposing the water outside.

2. The company manages to sell scraps such as scraps 
from slitting process which come from  Samutsakorn 
Industrial Estate Plant 2 or PM2

Contaminant Measurement
At Samutsakorn Industrial Estate Plant 1 or PM1 which 
operates hot dipped galvanized process, there is hot 
dipped galvanized furnace that utilizes fuel oil and boiler 
generated by coal. In order to maintain the environment 
inside the plant and its surroundings, smoke prevention 
is implemented by using wet scrubber before exposing 
the smoke. Moreover, there is hood to control the steam 
from galvanized dipping process at the standard level as 
stated by law and defined by Samutsakorn Industrial 
Estate. The details are stated as follows:

Workplace Safety, Health and Environment 
Management
The company focuses on management of safety, health 
and environmental in workplace in order to gain confidence 
from other related parties that the company, as a 
manufacturer of black and galvanized steel pipe, provides 
services and creates activities that enhance labor’s 
standards and quality of life such as safe working 
environment in terms of physical and mental.  Also, the 
employees are treated with fairness according to the law.

To emphasize the intention to continue the safety, health 
and environmental concerns, the Company has announced 
one of the national agenda declared by government “Safety 
Labor and Good Health” as the Company’s policy. The 
missions are stated below:

1. The company supports and promotes the safety 
management as stated by law to control and reduce 
risks that are the cause of danger to the employees.

2.   The company supports and encourages employees to 
have good health by setting up projects or campaigns 
for good health and happy work place

3.  The company supports the resources and raises 
awareness on safety, including distribution of safety 
law to employees and others concerned parties 
continually.

4.   The Company supports and promotes to reduce number 
of accidents to zero. The number of accident causing 
the employees to be absent and mild accident in 2015 
reduces 2.44% comparing to the previous year.

Safety, health and environmental policies must be strictly 
taken into action, maintained and improved. The employees 
at all levels in the organization must be informed with policies 
to understand and comply with the Safety, health and 
environmental policies.

Environmental Management
Waste Management from Production Process 
(Samutsakorn Industrial Estate 1,2 or  PM1, 2)

Environmental



Note: Refer to the measuring result from the inspector, P.M.C. Safety and Environment Company Limited.

Measuring Items
Standard Rate 
Defined by Law

Result

Boiler Chimney Disposal Galvanized Boiler 
Chimney Disposal

1. Opacity of the carbon 10 5 5

2. Total Suspended Particulate 320 212 14

3. Sulfur dioxide 700 < 0.2 < 0.1

4. Nitrogen dioxide 400 130 < 1

5. Carbon monoxide 690 287 3

20

2556 2557 2558

Phra Pradang Plant (PP) 59 77 60

Mahachai Plant 1 (PM1) 12 5 15

Mahachai Plant 2 (PM2) 37 40 28

Mahachai Plant 3 (PM3) - 1 17

Notes: Mahachai Plant 3 (PM3) started operating in 2014

The Company established a Safety, 

Health and Environment Committee 

performing tasks defined by law. 

The committee composes of 50% 

of employee representatives who 

coordinate with subcommittee responsible 

for monitoring safety in other operation 

level to ensure the higher work safety.

Safety Management

( times)Accident Statistics of 2013 - 2015 



Safety and Environment Activity
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1. ISO 14001 Standard Certification In 

2015, the Company entitled a certified 

external organization to inspect the 

Company’s environmental management. 

As the result, the Company received ISO 

14001 Environmental Management 

Systems Use certification from TUV 

NORD (Thailand) Ltd. which reflects the 

systematic environmental management 

of the Company.

2. PAP Waste Management PAP Waste 

Management Program

The Company set up waste dump spots 

separated by the garbage type, provide 

knowledge about waste sorting and 

places garbage bins (green, red, blue, 

yellow) for each garbage type around the 

plant with boards showing an accurate 

way of waste sorting and waste disposal. 

The activity aims to inform and raise 

awareness among the employees about 

the effects from waste on environment 

by supporting the employee to change 

their behavior to accurately sort the 

garbage.

3. Work Environment Measurement

The Company entitled a certified 

external organization to inspect the 

working environment (light, noise, heat 

and chemical) in order to assure that 

the working environment is appropriate, 

according to the law, and safe for the 

employee.

4. Employee Training

 The Company arranged trainings to 

prov ide the employees w i th 

knowledge and understanding about 

the task so that the employees can 

perform accurately and safely. After 

the training, it was found that the 

accident number decreases.

 The Company arranges workplace 

fire prevention training  to prepare the 

employees for emergency situations 

that might occur at the factory or 

their resident. After the employees 

were trained and practiced by 

professionals, they would be able 

to response to the emergencies 

with calm. 

5. Safety Inspection

The Company managed Work-place 

Safety Inspection by safety officer 

professional level, safety officer 

management level and safety officer 

supervisory level to search for unsafe 

working condition, method or behavior. 

The activity represents the executives’ 

intention and mission to sustain the 

safety and emphasize the risk to the 

employees. Also, it is an operating 

and safety assessment whether the 

operating complies with the regulations 

and standard.

6. Improve Safety Signs Program

The Company posted safety signs in 

dangerous areas such as prohibition sign 

(no smoking sign, no fire sign, etc.) 

caution signs (forklift caution, danger 

caution, etc.) and safety first signs in 

order to reduce accident and raise the 

employees’ awareness about safety and 

environment.

7.  Employee Safety Manual

The Company managed employee 

safety manual to communicate and 

provide knowledge about working safety 

and environment as a guideline.

8. Environment & Safety Communication 

Knowledge about safety and environment 

is provided to the employees through 

announcement board at each plant and 

noticeable areas so that the employees 

have knowledge and awareness about 

safety and environment.

The Company managed work safety and environment for the employees by arranging trainings and activities as follows:
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Principle
The Company transparently operates the 

business under a fair competition rule. 

Therefore, the Company is against an 

opaque contact or business operation and 

corruption which discredit both the Company 

and the country’s reputation.

Definition
Corruption is defined as to perform or refrain 

any performances in the position and duties 

or omit any particular act or take advantages 

from one’s authority in order to gain interest, 

including direct and indirect offering an 

interest in order to gain an illegal and 

unethical pay-off for both one and others, 

in terms of operation and policy.

Anti-Corruption Policy
The directors, management, personnel and 

employee of the Company are prohibited 

from any action that related to all kinds of 

corruption. Seeking directly or indirectly for 

benefit for oneself, family, friends and 

acquaintances is prohibited, be it as a 

recipient or a provider, an offer bribe both 

of money or non-money to a State agency 

or private agency that the Company contact 

with and do the business with. All personnel 

must abide by anti-corruption policy.

Duty and responsibility
1. The Remuneration Nomination and 

Corporate Committee proposes the Anti-

Corruption Policy to the Board of Director 

for approval.

2. The Board of Director is responsible for 

considering and approving the anti-

corruption policy of all kinds, both direct 

and indirect, in order to use it as a guidelines 

of practices for all personnel of the 

organization. 

3. The Risk Management Committee is 

responsible for fraud risk assessment and 

proposing it for the Board of Director’s 

approval. It is used as guidelines for the 

Internal Audit Division for planning, auditing 

and monitoring.

4.  The Audit Committee has the duties 

and responsibilities are as follows;

4.1 Review the audit reports, internal 

control system and risk assessment 

related to corruption according to the 

internal audit Department has proposed 

to ensure that internal control systems 

have least impact of risk to the financial 

position and operating results of the 

Company and are appropriate to the 

Company’s business model.

4.2 Report on the verify results of the 

internal control systems and risk 

assessment corruption issue to the 

Board of Directors.

5. The internal audit Department has the 

duties and responsibilities are as follows;

5.1 Perform to comply with the internal 

audit plan and report the internal audit 

control system and risk assessment on 

corruption occur from the internal 

control system to the Audit Committee.

5.2 Perform any task assigned, by the 

Audit Committee, about the corruption 

issue related to the organization and 

beyond what stated in the internal audit 

plan.

6. The management is responsible for 

communicate to the organization’s 

personnel and related parties to acknowledge 

the anti-corruption policy.

Regulations
1. The Company’s employees are 

prohibited from trying to illegally and 

unethically influence a business partner and 

competitor, such as offering a discriminately 

assistance and bribery.

2. Do not operate or involve with illegal 

business.

3. In term of dealing with a business 

partner, the employees must avoid giving 

or receiving a stuff involved with a business 

negotiation, contract making or delivering 

a contract. For a receiving or giving stuff, 

it must be in a proper value or be legally 

approved. Moreover, the regulation applies 

to both giver and receiver.

4. It is the Company policy to oppose 

bribing a government officer and others to 

gain business benefit.

Anti – Corruption Policy 
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5. Procurement must be conduct through 

the Company’s regulations that are 

transparency and can be verified.

6. The directors and executives must 

be aware of the importance of providing 

knowledge and consulting in order to create 

a better understanding to subordinates 

about the anti-corruption. Employees 

can practice in accordance with the anti-

corruption policy and become a role model 

in terms of honesty, ethics and code of 

conduct.

To publish the anti-corruption policy 
To have all personnel acknowledged the 

anti-corruption policy, the Company will 

perform as followed;

1. The Company will post a policy of anti-

corruption at the signboard every plant of 

the Company.

2. The Company will publicize the anti-

corruption policy through the communication 

channels of the Company such as company 

intranet, company website, Form 56-1 and 

annual report (56-2).

3. The Company will provide training the 

anti-corruption policies to new employees 

and provide details of anti-corruption into 

the employee’s Handbook.

Complaint and Whistle Blowing Policy

Scope of complaint and Whistle Blowing

The Company’s employees should ask or 

consult with a trusted supervisor of any 

level if they doubt or discover a violation 

of the following issues:

 Violation of the Company’s corporate 

governances

 Violating the Company’s rules and 

regulations

 Receiving an unfair treatment in work

 Fraud action 

Apart from the list, should other suspicious 

actions that could harm the organization are 

found, the employee should ask or consult 

with a trusted supervisor of any level. 

Should the employee feel uncomfortable 

to report to their supervisor, the employee 

can directly report the issue as the detail 

in a complaint channel.

Complaint channel
The employees are able to file a complaint 

or clue via the following channel:

1. Report comment via a comment box at 

each plant 

2. Contact/ report to the person in charge 

as followed:

 2.1  Internal Audit Manager: 

Khun Naritchai Bhurepongsanond

E-mail address: 

naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

 2.2  Chairman of Remuneration 

Nomina t ion and Corpo ra te 

Committee: Dr.Somchai Hanhiran

E-mail address: 

harnhirun@yahoo.com

 2.3 Secretary of Remuneration 

Nomina t ion and Corpo ra te 

Committee director: 

Khun Nantana Lakkham

E-mail address: 

nantana.lak@pacificpipe.co.th

Thus, the Company allows all stakeholders 

to report issues when they need to 

complaint or find clues about the Company’s 

performance that are against the good 

corporate governance policy and/ or ethics 

and code of conducts. Additional questions 

or suggestion can be added to channel 

complaints as follows:

o Sending e-mail directly to responsible 

person according to the list in the 2.1 - 2.3.

o Sending a letter to

The Remuneration Nomination and 

Corporate Committee

Pacific Pipe Public Company Limited

Address : 1168/74 Floor 26th Lumpini Tower 

Building, Rama IV Rd., Bangkok 10120

Telephone   : (662) 679-9000

Facsimile    : (662) 679-9074

Process after receiving a complaint
1.  Fact gathering 

A complaint receiver will gather a fact 

and then report to the Secretary of 

Remuneration Nomination and Corporate 

Committee.

against corruption today
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2.  Data Screening

The Secretary of Remuneration Nomination 

and Corporate Committee will invite a 

delegate from the management for the 

investigation within 3 days, the participants 

in the investigation include:

 1) Human Resource Manager or a 

delegate in manager level or above.

 2) Director in a complaint’s department 

who is a person with no conflict or benefit 

with a complaint.

 3) Internal Audit Manager The Secretary 

of Remuneration Nomination and Corporate 

Committee Director participates as an 

observer.

3.  Operation measurement’s specification

Secretary of Remuneration Nomination 

and Corporate Committee will summarize 

a report and propose a complaint’s 

operation measurement, and propose to 

the managing director or chief executive 

office, depending on each case, for approval.

In case of the issue severely affects the 

Company’s image and reputation, financial 

status, the Company’s operating policy 

or relates to CEOs, the Chairman of 

Remuneration  Nomination and Corporate 

Committee will report the issue to the 

Internal Audit Committee and/ or the Board 

of Director.

Reporting an operation and investigation 
results
The internal audit manager and secretary 

of Remuneration/Nomination director will 

report a result of the operations that have 

been done to the CEOs and the board of 

directors.

All of the employees must sign the form as 

s confirmation to acknowledge and comply 

with the Company’s corporate governance. 

The employees are unable to claim that 

they have not been informed about the 

Company’s laws and regulations, to be a 

reason for violating them.

Moreover, any cancellat ion of the 

Company’s corporate governance must 

be approved by the directors announced 

immediately according to the law.

Measurement of protecting the 
violation’s reporters and appellants
1. The Company will keep a reporter’s, an 

appellant’s and a respondent’s information 

confidential.

2. The Company will disclose sufficient 

information, considering the damage and 

safety for a petitioner, source of information 

or related party.

3. The injured party shall receive proper 

and fair damage alleviation.




