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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) มีคว�มมุ่งมั่น 

ตั้งใจ ที่จะดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยคว�ม 

รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ผู้มีส่วนได้ เสียทุกภ�คส่วนของบริษัทฯ  

อีกทั้งยังมีคว�มเชื่อมั่นว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย            

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เป็นสิ่งท่ีสำ�คัญ 

ที่จะทำ�ให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่�งยั่งยืน 

โดยก�รดำ�เนนิกจิกรรมด�้น  คว�มรบัผดิชอบตอ่ 

สังคมของบริษัทฯ มุ่งเน้นก�รดำ�เนินกิจกรรม

ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินธุรกิจ (CSR-in-process) ซึ่ง

ครอบคลุม ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในมิติ 

ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคม และด้�นสิ่งแวดล้อม 

สารจากประธานกรรมการ

น�ยสมชัย เลขะพจน์พ�นิช
ประธ�นกรรมก�ร

ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 17 มกราคม 2560

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นก�รดูแลสังคมภ�ยในของบริษัทฯ ไม่ว่�จะเป็น 

พนักง�นภ�ยในองค์กร และชุมชนบริเวณรอบสถ�นประกอบก�รเป็นหลัก อีกทั้ง  

ยังดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร เพ่ือให้เป็นไปต�ม 

ม�ตร�ฐ�นส�กล โดยยังคงมุ่นเน้นท�งด้�นสิ่งแวดล้อม และคว�มปลอดภัยในก�ร

ปฏิบัติง�น เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�นได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ในปีที่ผ่�นม� 

บรษิทัฯ ไดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�นระบบก�รจดัก�รอ�ชวีอน�มยัและ คว�มปลอดภยั 

(BS OHSAS 18001 : 2007) และม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัยและ

คว�มปลอดภัย (TIS 18001 : 2011) จ�กสถ�บันรับรองม�ตรฐ�น TUV NORD 

(Thailand) Ltd. นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังคงดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ท�งด้�นคว�ม 

รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ กลุ่มต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง

ท้�ยสุดนี้ คณะกรรมก�รบริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกภ�คส่วน  

ท่ีให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นท่ีดี ตลอดจนพนักง�นท่ีมีคว�มยึดม่ันในก�รปฏิบัติง�น 

ภ�ยใต้กรอบจริยธรรมของบริษัทตลอดม� ขอให้เชื่อมั่นว่� บริษัทจะดำ�เนินธุรกิจ 

ด้วยคว�มรับผิดชอบ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคมและ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่�ย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) 1บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 1
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(มุ่งมั่นให้ความ
ส�าคัญกับลูกค้า

เป็นที่สุด)

(มุ่งแบ่งปันความรู้
ในเชงิบรหิารจดัการ
จากผูบ้รหิารระดบัสงู

สูผู่ป้ฏบิตักิาร)

(มุ่งท�างานร่วมกัน
อย่างเป็นอนัหนึง่อนัเดยีว

เพ่ือผลติสนิค้าและบรกิารทีมี่
คณุภาพสูมื่อผูบ้ริโภค)

(มุ่งบรรลเุป้าหมายขององค์กร 
ของทมี และของบคุลากร)

S T

พันธกิจ
1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจ�าหน่ายและการส่งมอบ 

ท ่อเหล็กที่ มีคุณภาพโดดเด่นทันตามเวลาที่ ลูกค้า
ต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้ 

2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี
 และการบรหิาร จัดการทีเ่ป็นเลิศของบคุลากรในทกุระดับ

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
 และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

4. พฒันาธรุกิจให้มีคณุค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างย่ังยืน
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

เป็น 
ผู้น�าในธุรกิจ
ท่อเหล็ก

Focus on
Customer 

Achievement
Orientation 

Share for
Knowledge

Management 

Teamwork 
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ขอบเขตการรายงาน
 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) (PAP) ได้จัดทำ�ร�ยง�นฉบับน้ีข้ึนภ�ยใต้
แนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวท�งที่บริษัทใช้ดำ�เนินธุรกิจ และก�ร
พฒัน�ในแต่ละด้�นเพือ่นำ�ไปสูก่�รเตบิโตของกจิก�รอย�่งยัง่ยนื บริษัทไดร้วบรวม
ข้อมูลของปี 2559 เพื่อเปิดเผยให้นักลงทุนรับทร�บและมีคว�มเข้�ใจถึงคว�ม 
รบัผดิชอบในก�รดำ�เนนิธุรกจิของบริษทัในแต่ละมติิ ประกอบดว้ยด�้นเศรษฐกจิ 
ด้�นสังคม และด้�นสิ่งแวดล้อม

ก�รนำ�เสนอร�ยง�นนี้  เป็นร�ยง�นที่กล่�วถึง นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อผู้มี 

ส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงคว�มรับผิดชอบที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อผลกระทบเหล่�น้ัน ด้วยแนวท�ง

คว�มรับผิดชอบในประเด็นต่�ง ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ก�รร�ยง�นในประเด็นที่ได้กล่�วม�นี้จะครอบคลุมในส่วนก�รดำ�เนินคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนก�รธุรกิจ 

(CSR-in-process) โดยมีจุดมุ่งหม�ยที่จะปรับปรุงและพัฒน�ก�รดำ�เนินคว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นในรอบปีต่อๆ ไป

ประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชน,

ก�รปฏิบัติต่อแรงง�น

และก�รช่วยเหลือสังคม

คว�มรับผิดชอบในก�รผลิต
สินค้�และบริก�ร รวมถึงผล
ประกอบก�ร ที่สร้�งมูลค่�เพิ่ม
ให้กับนักลงทุน

ดแูล ควบคมุก�รปล่อยของเสยี
จ�กกจิกรรมก�รดำ�เนนิง�นของ
บรษัิท

สังคม

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
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โครงสร้างองค์กร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
 ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยท่อเหล็กจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจำ�กัด เม่ือวันที่ 

19 กันย�ยน 2534

 จดทะเบียนแปรสภ�พเป็น บริษัทมห�ชน จำ�กัด เมื่อวันที่ 17 มีน�คม 2547  
และนำ�หุ ้นส�มัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตล�ดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงห�คม 2547

 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 660 ล้�นบ�ท และทุนชำ�ระแล้ว 660 ล้�นบ�ท

 สำ�นักง�นใหญ่ของบริษัทตั้งอยู ่ที่  298, 298/2 หมู ่ที่  1 ถนนสุขสวัสดิ์ 
ตำ�บลป�กคลองบ�งปล�กด อำ�เภอพระสมทุรเจดย์ี จงัหวดัสมทุรปร�ก�ร 10290

 บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO 14001 Environmental Management 
Systems Use หรือม�ตรฐ�นระบบจัดก�รสิ่งแวดล้อม จ�กสถ�บันรับรอง
ม�ตรฐ�น TUV NORD (Thailand) Ltd. ในปี 2558

 ได้รบัก�รรบัรองม�ตรฐ�น OHSAS 18001 และ TIS 18001 หรือระบบก�รจดัก�ร
ด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยจ�กสถ�บันรับรองม�ตรฐ�น TUV NORD 
(Thailand) Ltd. ในปี 2559

รายได้สุทธิ (ล้านบาท)
ประจ�าปี 2559

724

7,150.37

จ�านวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Board of Director

Audit Committee

Internal Audit Administrative

Managing Director

Finance

Business Relations

Quality Control

Chief Operating Officer

Supply Chain

Production

Engineering

Organization 
Development

Chief Executive Officer

Remuneration Nomination
and Corporate Committee

Risk Management
Committee

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการผู้จัดการ

สายงานตรวจสอบภายใน

สายงานประกันคุณภาพ

สายงาน Supply Chain

สายงานพัฒนาองค์กร

สายงานวิศวกรรม

สายงานผลิตสายงานบริหาร

สายงานการเงิน

สายงานธุรกิจสัมพันธ์

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 25594



ตัวแทนจำ�หน่�ยท่อเหลก็ โดยก�รจำ�หน่�ย

ท่อเหล็ก แบ่งเป็น

  จำ�หน่�ยท่อเหลก็แบบคุณภ�พม�ตรฐ�น 

ภ�ยใต้เครือ่งหม�ยก�รค้� “ ” (แปซฟิิก

ไพพ์) โดยท�โมเสะ เทรดดิ้ง จะได้รับค่�

ตอบแทนในรูปค่�ตอบแทนท�งก�รตล�ด 

(commission)

 จำ�หน่�ยท่อเหล็กแบบคุณภ�พทั่วไป 

ภ�ยใต ้เครื่องหม�ยก�รค ้�  “ ” 

(ท�โมเสะ)

โครงสร้างทางธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ผูผ้ลติและจ�าหน่ายท่อเหลก็ด�า
และท่อเหลก็ชบุสังกะสี

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด

ตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้า  /

บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ�ากัด

ตัวแทนในการจัดส่งสินค้า

ผู ้ผลิตและจำ�หน่�ยท่อเหล็กดำ� และ 

ท่อเหล็กชุบสังกะสี โดยมีกำ�ลังก�รผลิต

รวมอยู่ที่ 450,000 ตันต่อปี ผลิตโดยวิธี

เชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอ�ศัยคว�มต้�นท�น

ไฟฟ้� (Electric Resistance Welded: 

ERW) โดยมีทั้งก�รผลิตต�มคำ�สั่งลูกค้� 

(Made to order) และผลิตพร้อมสำ�หรับ

ก�รจำ�หน่�ย แบ่งต�มประเภทก�รใช้ง�น 

คือ

  ท่อเหล็กสำ�หรับง�นทั่วไป

  ท่อเหล็กสำ�หรับง�นโครงสร้�ง

  ท่อเหล็กสำ�หรับง�นอุตส�หกรรม

ตัวแทนก�รจัดส่งสินค้�สู่ปล�ยท�ง

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) 5



การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�ร 10 ท่�น คือ กรรมก�ร

อิสระ 5 ท่�น กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร 4 ท่�น และกรรมก�รที่ไม่เป็น

ผู้บริห�ร จำ�นวน 1 ท่�น และในจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด มีกรรมก�ร

ที่เป็นเพศหญิง 5 ท่�น ก�รจัดโครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัทเป็น

โครงสร้�งทีส่นบัสนนุให้เกดิก�รถ่วงดลุอำ�น�จกับฝ่�ยบรหิ�ร ส�ม�รถ

ตรวจสอบคว�มโปร่งใสในก�รพจิ�รณ�ร�ยก�รท่ีอ�จเกดิคว�มขดัแย้ง

ของผลประโยชน์ในก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ ดูแลให้องค์กรดำ�เนิน

ธุรกิจที่ถูกต้องต�มกฏหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น และต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีคว�มรับผิดชอบ

และเปิดเผยข้อมูลต่อส�ธ�รณชนได้อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล�

และโปร่งใส

ในก�รว�งแผน จดัทำ�ด้�นกลยทุธ์และแผนง�นนัน้ฝ่�ยบรหิ�รจะเป็น

ผู้จัดทำ�กลยุทธ์และแผนง�นเพ่ือให้บรรลุต�มเป้�หม�ยที่ผู้บริห�ร

สงูสดุกำ�หนดภ�ยใต้งบประม�ณประจำ�ปีทีจ่ดัสรร รวมทัง้กำ�หนดวสิยัทศัน์

และพันธกิจ โดยเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และให้

คว�มเห็นชอบ

ในก�รจัดทำ�แผนธุรกิจ ผู้บริห�รสูงสุดจะเป็นผู้กำ�หนด Corporate KPIs และงบประม�ณ โดยมอบหม�ยให้ฝ่�ยบริห�รจัดทำ� SWOT และ 

Balanced Scorecard (BSC) เพื่อมอบหม�ยไปยังหน่วยง�นต่�งๆ ให้กำ�หนดและจัดทำ�แผนง�นและงบประม�ณ โดยมีฝ่�ยบริห�รและคณะ

กรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�

ก�รติดต�ม ทบทวน ปรับปรุง แผนธุรกิจในระหว่�งปีนั้น จะมีฝ่�ย

ตรวจสอบภ�ยในเข้�ตรวจสอบและติดต�มถึงก�รปฏิบัติง�นต�ม 

แผนง�นที่ได้เสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยมีก�ร

ร�ยง�นผลก�รติดต�มดังกล่�วต่อผู้บริห�รสูงสุดของหน่วยง�นน้ันๆ 

รวมทั้งผู้บริห�รสูงสุดขององค์กร นอกจ�กนี้ฝ่�ยบริห�รจะมีก�ร

ประชุมร่วมกันเพื่อพิจ�รณ�ถึงคว�มเป็นไปได้ของเป้�หม�ยและ 

แผนธุรกิจที่กำ�หนดไว้ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอ

ก�รทบทวน ปรับปรุง หรือร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท

ด้�นก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ได้มอบหม�ยให้แต่ละฝ่�ย

จัดทำ�แผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงพิจ�รณ� ให้คว�มเห็น ตลอดจนก�รติดต�มคว�มคืบหน้�

ของแผนก�รดำ�เนินคว�มเสี่ยงในด้�นต่�งๆ เพื่อสรุปและร�ยง�นต่อ

คณะกรรมก�รบริษัท

คณะทำ�ง�นที่ รับผิดชอบง�นในส่วนคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

ประกอบด้วยหน่วยง�นก�รตล�ด หน่วยง�นทรัพย�กรมนุษย์  

หน่วยง�นด้�นคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และหน่วยง�น 

นักลงทุนสัมพันธ์ โดยทั้งสี่หน่วยง�นจะร่วมกันจัดทำ�แผนง�น/

กิจกรรม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทนและ 

บรรษัทภิบ�ล

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารสูงสุดก�าหนด

Comporate KPLS และ

งบประมาณประจ�าปี

ฝ่ายบริหารจัดท�า

SWOT BSC

ทุกหน่วยงานจัดท�า

Action Plan และ

งบประมาณประจ�าปี

ฝ่ายบริหารน�าเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา

การตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

การทบทวน

จุดเริ่มต้น

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 25596



สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสังคมโดยรวม

คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รแต่งตั้ง คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อทำ�หน้�ที่กำ�หนดและเสนอคว�มเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือนำ�เสนอต่อ 

ท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท นอกจ�กนี้ทุกหน่วยง�นในบริษัทจะเป็นเจ้�ของคว�มเสี่ยง มีหน้�ที่นำ�เสนอแผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของ 

หน่วยง�น เสนอต่อคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสีย่งจะมกี�รติดต�มคว�มคืบหน้�และผลก�รดำ�เนนิก�ร

เพื่อร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทได้ยึดถือหลักก�รประกอบธุรกิจภ�ยใต้จริยธรรมและจรรย�บรรณ

ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ท่ีได้จัดทำ�เป็นแนวปฏิบัติที่ ดีเป็นเสมือนคู ่มือ 

ให้คำ�แนะนำ�และแนวท�งท่ีเป็นประโยชน์สำ�หรับก�รปฏิบัติตนให้

สอดคล้องกับคุณค่�สำ�คัญและหลักก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทที่ปฏิบัติ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

 พนักง�นทุกคนมีคว�มมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถเพื่อให้บรรลุถึงเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ และเป็นก�รแสดง

ถึงศักยภ�พของพนักง�นทุกคนให้สะท้อนออกม�ในรูปของผลประกอบก�รที่ดี มีคว�มเติบโตอย่�งยั่งยืนและมั่นคง  

สร้�งคว�มมั่นใจและคุ้มค่�ต่อก�รลงทุนให้กับผู้ลงทุน

 ก�รให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นต้องอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มจริง และมีคว�มโปร่งใส ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนอย่�งเท่�เทียมกัน

 ก�รสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มมั่นใจให้กับลูกค้�ด้วยก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ  ตรงต�มม�ตรฐ�นภ�ยใต้ร�ค� 

ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่�ย

 จัดให้มีช่องท�งที่ให้ลูกค้�ร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภ�พ ปริม�ณ และคว�มปลอดภัยของสินค้�และบริก�ร

 ประพฤติภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�รแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องต�มครรลอง 

ของก�รแข่งขันที่ดี

 ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริต หรือไม่เหม�ะสม 

 ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้� ด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปร�ศจ�กข้อมูลอย่�งสมเหตุสมผล

 ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้�อย่�งเท่�เทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ

 ปฏิบัติต�มกรอบก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่สุจริต ต�มสัญญ�และจรรย�บรรณ

 มีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด

 กำ�หนดค่�ตอบแทนอย่�งเป็นธรรม เหม�ะสมกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

 จัดอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พบุคคล�กรในองค์กรเพื่อคว�มเติบโตในหน้�ที่ก�รง�นของพนักง�น

 ปฏิบัติอย่�งเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลคว�มปลอดภัย

 ปลูกฝังจิตสำ�นึกในเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคล�กรของบริษัท โดยเริ่มจ�กก�รช่วยกัน

ประหยัดพลังง�นและก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่�

 ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมก�รปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่�ม�ตรฐ�นที่ยอมรับได้ 

 ให้คว�มช่วยเหลือในรูปแบบต่�งๆ เช่น ก�รบริจ�ค

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้�

คู่แข่งท�งก�รค้�

คู่ค้�

พนักง�น

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

ชุมชน /
สังคม

พนักงาน คู่แข่ง

ลูกค้า
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การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

กลยทุธ์หลกัในการด�าเนนิธุรกจิอย่างยัง่ยนื
1. การผลิตสินค้าคุณภาพ มีมาตรฐาน การขยายฐานลูกค้า
บรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จำ�กดั (มห�ชน) ดำ�เนนิธรุกจิในฐ�นะผูผ้ลติท่อเหลก็

คณุภ�พม�กว่� 35 ปี โดยยดึหลกัก�รผลติสนิค้�ท่อเหล็กทีม่คีณุภ�พ 

และก�รส่งมอบทีต่รงเวล� พฒัน�ระบบโลจสิตกิส์เพือ่รองรบัก�รขย�ย

ฐ�นลูกค้� รวมทั้งก�รประช�สัมพันธ์ตร�สินค้� “แปซิฟิกไพพ์”         

 ให้เป็นทีรู่จ้กัอย่�งกว้�งขว�ง

2. การปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง
สิง่ทีบ่รษิทัให้คว�มสำ�คญัม�โดยตลอด คอื ก�รปรบัปรงุ พฒัน� ระบบ

ก�รทำ�ง�น และกระบวนก�รภ�ยใน เพือ่ให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์

ที่มีคว�มเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเป็นก�รกระตุ้นให้พนักง�น 

เกิดก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง และมีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ให้พนักง�น

ด้วยกันในองค์กร

ความรบัผดิชอบต่อผูบ้ริโภค
ในฐ�นะที่บริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตและจำ�หน่�ยท่อเหล็กคุณภ�พภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “ ” (แปซิฟิกไพพ์) ซึ่งผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย

และมีก�รบำ�รุงรักษ�โดยทีมวิศวกรและซ่อมบำ�รุงที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ และมีประสบก�รณ์ ซึ่งจะดูแล ตรวจสอบ ให้เครื่องจักรมีสภ�พที่พร้อม

ใช้ง�นและผลิตสินค้�ได้ต�มม�ตรฐ�น นอกจ�กนีย้งัมกีระบวนก�รทดสอบผลติภณัฑ์ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นของแต่ละประเภทท่ีได้กำ�หนดไว้ 

เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่�สินค้�ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�เป็นสินค้�ที่มีคว�มปลอดภัย เหม�ะสมกับประเภทของง�นที่นำ�ไปใช้ ดังนั้นทุกครั้ง 

ท่ีมีก�รจำ�หน่�ยท่อแบบม�ตรฐ�น บริษัทจะออกใบรับรองคุณภ�พสินค้�ให้กับลูกค้�เพ่ือเป็นก�รรับประกันคุณภ�พ และสร้�งคว�มม่ันใจ 

แก่ผู้บริโภค ดังนั้นก�รดำ�เนินธุรกิจให้มีคว�มแข็งแกร่ง เร�จึงยึดมั่นในหลักคว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

3. การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
บริษัทฯ ยึดถือก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้หลักธรรมภิบ�ล ซึ่งมีก�ร 

เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียด้วยคว�มโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ และสือ่ส�รผ่�นหล�กหล�ยช่องท�ง ทัง้ระบบ intranet 

เพื่อให้พนักง�นรับทร�บ และทำ�คว�มเข้�ใจนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดีของบริษัท และก�รเปิดเผยผ่�นร�ยง�นประจำ�ปีและ 

เวบ็ไซด์ของบรษัิท เพือ่ให้นักลงทนุและผูมี้ส่วนได้เสยี รับทร�บข้อมลู

ของบริษัทในทิศท�งเดียวกัน

ความรบัผดิชอบต่อผูบ้ริโภค

ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร

 ก�รผลิตสินค้�ที่ได้ม�ตรฐ�น

 และตรงต�มคว�มต้องก�ร

  ก�รส่งมอบสินค้�

  ให้คว�มรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง

  เปิดช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียน

ด้านผูบ้ริโภค

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 25598



สนิค้าคณุภาพและบรกิารที่โดดเด่น
เพ่ือสร้�งคว�มยัง่ยนืให้กบัธรุกิจ บรษิทัมกีระบวนก�รทำ�ง�นและพฒัน�จดุเด่นทัง้ด้�นสนิค้�และบรกิ�ร ทำ�ให้บรษิทัเป็นผูน้ำ�ในตล�ดและธรุกจิ

ท่อเหล็กคุณภ�พของประเทศ

โดยบริษัทมีก�รตรวจสอบวัตถุดิบ (แผ่นเหล็กรีดร้อน : “เหล็กม้วน”) โดยก�รตัดชิ้นส่วนของเหล็กม้วนทุกม้วนม�ตรวจสอบคุณภ�พ ว่�เป็น

ไปต�มม�ตรฐ�นต่�งๆ หรือไม่ ซ่ึงถือเป็นก�รตรวจรับวัตถุดิบ ก่อนนำ�เข้�สู่กระบวนก�รผลิตสินค้� ซึ่งกระบวนก�รผลิตของบริษัทนั้น  

ใช้เครือ่งจกัรทีท่นัสมัย และผ่�นก�รตรวจเช็คสภ�พอย่�งสมำ�่เสมอโดยวศิวกรทีม่คีว�มรู ้  และเชีย่วช�ญ และสำ�หรับสนิค้�ทีผ่ลิตเสรจ็สมบูรณ์

แล้ว ก็จะต้องผ่�นก�รทดสอบคุณภ�พต่�งๆ ต�มแต่ละม�ตร�ฐ�นของผลิตภัณฑ์ เช่น ก�รรับแรงดันนำ้� ก�รดัดโค้ง ก�รทดสอบรอยตะเข็บ 

และคุณสมบติัอ่ืนๆ อกีท้ัง บรษัิทจะทำ�ก�รออกใบรบัรองคณุภ�พสนิค้�ให้กบัลกูค้�ทกุครัง้ทีม่กี�รจำ�หน่�ยสนิค้�คณุภ�พ อย่�งไรกต็�ม นอกจ�ก

ก�รคำ�นึงถึงคุณภ�พสินค้�เป็นสำ�คัญแล้ว บริษัทยังคงให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รจัดส่งสินค้�ที่ตรงต่อคว�มต้องก�รของลูกค้� อย่�งทันเวล�

และปลอดภัย โดยมีก�รตรวจเช็คสภ�พรถจัดส่งสินค้�อย่�งเหม�ะสม และจัดอบรมพนักง�นขับรถของบริษัทอย่�งต่อเนื่อง

และเพื่อส่งมอบสินค้�คุณภ�พที่มีคว�มปลอดภัยให้กับผู ้ใช้ง�นแล้ว 

บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งทีมง�นคุณภ�พ พร้อมที่จะส่งมอบ

คุณค่�ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ผ่�นโครงก�รจัดก�รฝึกอบรม 

เพิ่มพูนทักษะที่จำ�เป็นให้กับพนักง�นของบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติง�นได้มี

ประสิทธิภ�พ ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รผลิต ก�รข�ย หรือก�รส่งมอบสินค้�

ตรวจสอบ

วัตถุดิบ (เหล็กม้วน)
100% ก่อนเข้าสู่
กระบวนการผลิต

การผลิต 

ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย 
และควบคุมการผลิต

โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ทดสอบ

คุณภาพสินค้า
ตามที่มาตรฐานก�าหนด 
พร้อมออกใบรับรอง

สินค้า

ส่งมอบสินค้า

ตรงตาม
ความต้องการ
อย่างทันเวลา
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เช่น “โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร”  เป็นกิจกรรมที่

บริษัทจัดให้กับพนักง�น เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นมีคว�มรู้ และส�ม�รถ 

ส่งต่อองค์คว�มรู้สู ่พนักง�นคนอื่นๆ ผ่�นก�รจัดทำ�สื่อก�รสอนและ 

ก�รว�งแผนง�นที่มีประสิทธิภ�พ โดยเน้นก�รทำ�ง�นเป็นทีม ช่วยให้

พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

สร้างการเข้าถงึสนิค้า
บริษัทสร้�งก�รเข้�ถึงสินค้� โดยมีก�รจัดก�รสัมมน� ให้คว�มรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับลูกค้�กลุ่มตัวแทนจำ�หน่�ย ต�มจังหวัดต่�งๆ 

เพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ในผลิตภัณฑ์อย่�งถูกต้อง และส�ม�รถนำ�ไป

ปฏิบัติ ในก�รแนะนำ�สินค้� ให้กับผู้ซื้อ หรือผู้ใช้ง�น นำ�ผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้

อย่�งถูกต้องเหม�ะสม ซึ่งนอกจ�กจะช่วยเพิ่มคว�มปลอดภัยให้กับ

ผู้ใช้ง�นแล้ว ยังเป็นก�รเพิ่มท�งเลือกในก�รเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์คุณภ�พ 

ที่ส�ม�รถสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับง�นก่อสร้�งและง�นอื่นๆ อันจะนำ�ไปสู่

คว�มเชื่อมั่นในคุณภ�พผลิตภัณฑ์ของบริษัท

นอกจ�กนี้ บริษัทยังมีก�รจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงง�น ให้กับลูกค้�  

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนิสิตนักศึกษ�จ�กสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่น ให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือ 

นักลงทุน และสร้�งคว�มมั่นใจในคุณภ�พก�รดำ�เนินง�นในทุกขั้นตอน  

แก่ลกูค้�ของบริษทั อีกทัง้ ยงัเป็นก�รสร้�งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจในก�รใช้ง�น

โครงสร้�งท่อเหล็กต่�งๆ รวมไปถึงก�รเปิดมุมมองในก�รออกแบบง�น

ก่อสร้�ง ให้กับนิสิต นักศึกษ� ที่จะกล�ยเป็นนักออกแบบในอน�คต  

พร้อมทัง้ สร้�งเครอืข่�ยระหว่�งบรษิทั กบัสถ�บนัก�รศกึษ�ต่�งๆ อกีด้วย

จัดอบรมให้แก่พนักง�ยข�ยของเมก�โฮม เซ็นเตอร์

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 255910



ด้านสังคม

การปฏบิตัด้ิานแรงงานและสิทธมินษุยชน
บริษัทฯ เค�รพในสิทธิมนุษยชน และก�รปฏิบัติให้ถูกต้องต�ม 

กฏหม�ย โดยกำ�หนดนโยบ�ยเรือ่งสทิธิมนษุยชนของ   ผูม้ส่ีวนได้เสีย 

ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท  

รวมทั้งมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยและขั้นตอนก�รร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้ 

รับคว�มเป็นธรรมหรือพบเห็นสิ่งผิดปกติ โดยมีกรรมก�รสอบสวน 

ข้อเท็จจริงเพื่อดำ�เนินก�รแก้ไข พร้อมทั้งเผยแพร่ช่องท�งในก�ร 

รบัแจ้งข้อร้องเรยีน ผ่�นท�งเว็บไซต์ และร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทั

บรษิทัมคีว�มเชือ่มัน่ และตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของบคุล�กร ทีเ่ป็น

ปัจจัยในก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รง�นขององค์กรไปสู่เป้�หม�ย 

ข้�งหน้� จึงมีกระบวนก�รปฏิบัติและว�งแผนตั้งแต่ก�รสรรห�

บุคล�กร ก�รรักษ�และพัฒน�ให้บุคล�กรมีคว�มรู้ ทักษะ คว�ม

ส�ม�รถต�มที่องค์กรค�ดหวัง ภ�ยใต้ Corporate Valued ของ

องค์กร คือ ก�รให้คว�มสำ�คัญกับลูกค้� ก�รมุ่งสู่คว�มสำ�เร็จ มุ่งเน้น 

เสริมสร้�งวัฒนธรรมในก�รแบ่งปันคว�มรู้ คว�มเป็นผู้นำ� และ  

ก�รทำ�ง�นเป็นทีม เพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�ในทิศท�งเดียวกัน และ 

ร่วมผลักดันเป้�หม�ยสูงสุดขององค์กร

จ�กก�รดำ�เนนิง�นท่ีกล่�วม�ข้�งต้น บรษิทัมุง่หวังว่� จะร่วมเป็น

ส่วนหนึง่ในก�รพัฒน�อตุส�หกรรมก�รก่อสร้�งของประเทศ และ

เสรมิสร้�งคว�มมัน่คง ปลอดภยัในชวีติประจำ�วันของประช�กร  

ผ่�นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พม�ตร�ฐ�นส�กล และก�รใช้ง�น

โครงสร้�งท่อเหล็กอย่�งถูกวิธี ตรงต�มประเภทก�รใช้ง�น  

รวมไปถึง ก�รพัฒน�ท�งด้�นสถ�ปัตยกรรมต่�งๆ ให้มีคว�ม 

คงทน สวยง�ม

จ�กโรงเรยีนสู่โรงเหลก็ : คณะอ�จ�รย์และนิสติภ�ควิช�วศิวกรรมโลหก�ร 
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

เข้�ศึกษ�กระบวนก�รผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติเหล็กของบริษัท

แนวทางการด�าเนนิงานด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

Organizational 
Structure 

Recruit and 
Selection

Personnel promote
and develop 

Fair Compensation
Management
system

Support Employee
Relation Activities 

ออกแบบโครงสร้�งองค์กร 
ต�มคว�มเหม�ะสมของก�ร
บริห�รจัดก�รง�น

มีกระบวนก�รและเลือก 
ใช ้เครื่องมือ ก�รทำ�แบบ
ทดสอบ และสัมภ�ษณ์เพ่ือ
ให้ได้ม�ซึ่งผู้สมัครท่ีตรงต�ม
คุณสมบั ติ ท่ีต ้องก�รต�ม 
หน้�ที่นั้นๆ

เ ลื อ ก ใ ช ้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ถู ก 
พัฒน�ข้ึนอย่�งเหม�ะสม  
อ�ทิ ก�รว�งแผน พัฒน�
บุคล�กร, แผนก�รพัฒน�
บุคล�กร-ร�ยบุคคล (IDP), 
ก�รพัฒน�ทักษะที่จำ�เป็น 
ต่อก�รทำ�ง�น

จัดให้มีโครงสร้�งเงินเดือน 
(Salary Structure) ท่ี 
ชัดเจน สอดคล้องกับตล�ด
แรงง�นและค่�ง�น โดยมี
ผลตอบแทนทั้งรูปตัวเงิน 
และไม่เป็นตัวเงิน โดยใช้
ระบบก�รประเมินผลง�น

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
หลักคือก�รปฏิบัติง�น  โดย
ให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�ง
ก�รทำ�ง�น และคว�มสมัพนัธ์
อนัดต่ีอพนกัง�น และพนกัง�น
ด้วยกัน รวมทั้งต่อผู้บริห�ร

ออกแบบ

โครงสร้างองค์กร

การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร

การส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากร

บริหารจัดการระบบ
การจ่ายค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมแรงงาน
สัมพันธ์
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การด�าเนนิการด้านบคุลากร

สรรหาและส่งเสรมิให้พนกังานมีความก้าวหน้า และเป็นผูมี้จรยิธรรมทีด่ี

 คัดเลือกบุคคล�กรให้เหม�ะสมกับหน้�ที่

 จัดอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ

 ส่งเสริมให้พนักง�นมีคว�มเป็นผู้นำ�

 ปฏิบัติต�มกรอบ CG ของบริษัท

 เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ

 ร่วมต่อต้�นก�รทุจริตทุกรูปแบบ

กระบวนก�รสรรห�และพัฒน�บุคคล�กร ปฏิบัติต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
จริยธรรมและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ

การจ้างงาน
 พนักง�นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 แบ่งออกเป็นคนไทย มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� 18 ปี จำ�นวนพนักง�นคนไทยทั้งหมด 724 คน  

อ�ยุเฉลี่ย 33 ปี อ�ยุง�นเฉลี่ย 5 ปี แบ่งเป็นเพศช�ย 559 คน และเพศหญิง 165  คน

 ไม่มีก�รจ้�งแรงง�นเด็ก หรือก�รบังคับใช้แรงง�น

 ปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเท่�เทียมกับทุกเพศ เชื้อช�ติ ศ�สน� และวัฒนธรรม

กระบวนการสรรหาคดัเลอืกพนกังาน (Employee Resourcing)
1. การวางแผนอัตราก�าลังคน 
ก�รว�งแผนอัตร�กำ�ลังคน ม�จ�กก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์ (Strategy Map) โดยใช้ Balanced Scorecard : BSC เป็นเครื่องมือในกำ�หนด 

แผนกลยุทธ์อย่�งชัดเจน ดังนั้นทุกหน่วยง�นจึงต้องมีก�รพิจ�รณ�อัตร�กำ�ลังคนให้เหม�ะสมกับเป้�หม�ยหรือแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

โดยหน่วยง�นทรัพย�กรมนุษย์ พิจ�รณ�ทบทวนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสมกับปริม�ณง�นและปริม�ณคนต่อไป

2. การสรรหา
กระบวนก�รสรรห�พนกัง�นในแต่ละตำ�แหน่ง จะต้องผ่�นก�รคัดเลือกผูส้มคัรจ�กใบสมัครทีส่่งม� จ�กน้ันจงึเข้�สูก่ระบวนก�รทำ�แบบทดสอบ 

3 ประเภท คือ ประเภทคว�มรู้ท่ัวไป และคว�มรู้ที่เกี่ยวกับง�นในหน้�ที่น้ันๆ รวมทั้งทำ�แบบทดสอบบุคลิกภ�พ และขั้นตอนสุดท้�ยคือ 

ก�รสัมภ�ษณ์โดยหน่วยง�นของตำ�แหน่งง�นที่เปิดรับ ร่วมกับหน่วยง�นทรัพย�กรมนุษย์ 

อตัราการขยายตวัของบคุลากรในองค์กร

Male

Female

Male

Female

2558 2559149

533

165

559
ชาย ชาย

หญิง หญิง
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3. ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์กร 
หน่วยง�นทรัพย�กรมนุษย์มีก�รว�งแผนก�รฝึกอบรม โดยจัดหลักสูตร 

ว�งแผนก�รอบรมร่วมกับหน่วยง�นในองค์กร เพื่อจัดทำ�หลักสูตรก�รฝึก

อบรมภ�ยใน และจัดห�หลักสูตรจ�กสถ�บันภ�ยนอก โดยทุกแผนกจะมี

ก�รพจิ�รณ�แผนพฒัน�บคุล�กรร�ยบคุคล (Individual Development 

Plan) ซึง่หน่วยง�นทรพัย�กรมนษุย์มีก�รกำ�หนดกรอบก�รพจิ�รณ�แผน

ให้กับผู้บังคับบัญช�สูงสุดของแต่ละหน่วยง�น โดยมีกระบวนก�รจัดทำ�

แผนพัฒน�บุคล�กรร�ยบุคคล ดังนี้

ผลทีไ่ด้จ�กก�รวเิคร�ะห์ (Gap Analysis) จะนำ�ม�เป็นข้อมลูในก�รพฒัน�

บคุล�กรโดยใช้เครือ่งมอืต่�งๆ เช่น ก�รฝึกอบรม (Training), ก�รสอนง�น 

(Coaching), ก�รฝึกอบรมขณะปฏิบัติง�น (On the Job Training),  

พี่เลี้ยง (Mentor), Media Training และก�รทำ�กิจกรรมเพื่อปิดช่องว่�ง 

(Close Gap Competency) ให้พนักง�นมีคว�มรู้ ทักษะ คว�มส�ม�รถ 

ต�มที่องค์กรค�ดหวัง 

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จัดก�รอบรม และส่งพนักง�นเข้�รับก�รอบรม

คิดเป็นชั่วโมงก�รอบรมเฉลี่ยคนละ 11.78  ชม.

4. การบริหารค่าตอบแทน
บริษัทใช้นโยบ�ยก�รบริห�รค่�ตอบแทนเป็นเครื่องมือหลักในก�รสรรห�และรักษ�พนักง�น ทั้งในส่วนของค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และ 

ค่�ตอบแทนในรูปแบบท่ีไม่เป็นตัวเงิน ผ่�นกิจกรรมที่หล�กหล�ย ซึ่งค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะวัดได้จ�กคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักง�น 

จ�กร�ยได้ที่เติบโตขึ้น โดยใช้ก�รประเมินผลง�น ซึ่งมี KPIs เป็นตัวชี้วัดผลของง�น และมีก�รเสนอให้พนักง�นสอบเลื่อนตำ�แหน่ง สำ�หรับ 

ค่�ตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน จะเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้พนักง�นมีคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ มีคว�มรู้ ทักษะในง�นที่รับผิดชอบได้ดีข้ึน  

ผ่�นกิจกรรมก�รอบรมทั้งอบรมภ�ยในและก�รส่งพนักง�นอบรมกับสถ�บันภ�ยนอก มีก�รจัดสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสม ส�ธ�รณูปโภค 

พืน้ฐ�นทีจ่ำ�เป็นต่อก�รปฏบิตังิ�น รวมทัง้ก�รจดักจิกรรมแรงง�นสมัพนัธ์สร้�งคว�มผกูพนัธ์ระหว่�งพนกัง�นและองค์กร รวมทัง้ช่วยให้พนักง�น

ผ่อนคล�ยคว�มเครียดจ�กหน้�ที่ก�รง�น เช่น ก�รแข่งขันกีฬ�สี ก�รสัมมน�นอกสถ�นที่ (Outing) กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นต้น 

5. การบริหารอาชีพ 
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนก�รว�งแผน และกำ�หนดแนวท�งเพื่อดึงศักยภ�พให้ถูกนำ�ม�ใช้อย่�งเหม�ะสมเพื่อสนับสนุนผลก�รปฏิบัติง�นหลัก

และส่งเสริมให้เกิดก�รเติบโตในส�ยอ�ชีพอย่�งเหม�ะสม

1) ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ 

 จดัให้มีก�รว�งแผนคว�มก้�วหน้�ต�มส�ยอ�ชพี ของพนักง�น

อย่�งท่ัวถงึและเป็นธรรม ต�มตำ�แหน่งง�น  โดยพจิ�รณ�จ�ก

คว�มย�ก - ง่�ยของง�น รวมถงึก�รแบ่งระดบัทกัษะในแต่ละ

ตำ�แหน่งง�น และนำ�ไปใช้ในก�รจดัทำ�โครงสร้�งเงนิเดอืน

2) การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง 

 หลังจ�กพนักง�นผ่�นระบบก�รพัฒน�คว�มรู ้ ทักษะ  

คว�มส�ม�รถ เหม�ะสมต�มตำ�แหน่งแล้ว บริษัทฯ เปิด

โอก�สให้พนกัง�นได้ทดสอบเลือ่นขัน้เลือ่นตำ�แหน่งทกุระดบั

ต�มหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด 

3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�าแหน่ง 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ในก�รสรรห�ผู ้บริห�ร บริษัทจะพิจ�รณ�จ�กบุคล�กร 

ในองค์กรก่อนก�รเปิดรับบุคคลภ�ยนอก เนื่องจ�กบริษัท

เห็นว่� ก�รเป็นผู้บริห�รนอกจ�กจะต้องมีคว�มรู้ คว�ม

ส�ม�รถและประสบก�รณ์ มีคว�มเข้�ใจในธุรกิจของบริษัท

อย่�งแท้จริง นอกจ�กนั้นยังต้องเข้�ใจในวัฒนธรรมองค์กร 

และมีคว�มซ่ือสัตย์ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ที่ดีด ้วยโดยก�รสรรห�นั้นบริษัทจะมอบหม�ยง�นท่ีมี 

คว�มท้�ท�ย และมีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น รวมทั้ง

IDP

1 2

3

45

6

1. กำหนดมาตรฐาน
     ความสามารถท่ีตองทำ

ประเมินความสามารถของพนักงาน

6. ติดตามและ
     ประเมินผลการพัฒนา

4. จัดทำแผนพัฒนา
     รายบุคคล

5. ดำเนินการพัฒนา

3.  กำหนดเคริ่ืองมือ
     การพัฒนาบุคลากร

2.
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ต้องศึกษ� และปฏิบัติง�นด้�นอื่นๆ ในองค์กร เพื่อพัฒน�

ทักษะก�รเป็นผู้นำ�และคว�มรอบรู้ในง�นทุกด้�น

6. แรงงานสัมพันธ์ 
กิจกรรมแรงง�นสัมพันธ์เริ่มต้นเกี่ยวข้องกันนับจ�กวันแรกที่เริ่มง�น
จนกระทั่งล�ออกจ�กง�น ยกตัวอย่�งเช่น ก�รทำ�สัญญ�จ้�งง�น 
ก�รมอบหม�ยง�น ก�รจัดสวัสดิก�รแรงง�น คว�มปลอดภัยในก�ร
ทำ�ง�น ก�รเลือ่นตำ�แหน่ง ก�รปรบัเงนิเดอืนประจำ�ปี ก�รทำ�ข้อตกลง
เกี่ยวกับสภ�พก�รจ ้�งง�นและกิจกรรมพัฒน�และส ่งเสริม
แรงง�นสัมพันธ์  เป็นต้น

1) การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์  

 จะจดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมหลกั คอื ก�รปฏิบตังิ�น 

เพือ่ให้เกดิคว�มสมดลุระหว่�งก�รทำ�ง�น ซึง่หน่วยง�น

ทรัพย�กรมนุษย์จัดให้มีกิจกรรมท่ีหล�กหล�ย และ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่�งกัน   

 กิจกรรมส่งเสริมแรงง�นสัมพันธ์อ�จประสบปัญห� 

ในก�รไม่อย�กเข้�ร่วมกิจกรรมของพนักง�น ดังนั้น

หน่วยง�นทรัพย�กรมนุษย์จึงเปิดโอก�ศให้พนักง�น 

มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดรปูแบบกจิกรรม ซึง่นอกจ�ก

จะตอบสนองคว�มต้องก�รแล้วยงัส่งผลต่อคว�มรูส้กึ

อย�กเข้�ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 ผลท่ีได้รับจ�กกิจกรรมนอกจ�กก�รพัฒน�บุคล�กร

ต�มวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงก�รที่ค�ดหวังแล้ว 

พนกัง�นต่�งได้ร่วมทำ�กจิกรรม ส่งเสริมคว�มสมัพนัธ์

อันดีระหว่�งพนักง�นด้วยกัน และส่งเสริมคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งพนักง�นกับองค์กร ให้มีคว�มร่วมมือ

ในก�รขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่�ง

มั่นคง

Sport

จัดให้มีก�รแข่งขันกีฬ�ภ�ยใน
ประเภทต่�งๆ ของโรงง�นแต่ละศนูย์ 
เพื่อผ่อนคล�ยคว�มเครียด และ 
เสริ มสร ้ � งคว�มสัมพันธ ์ กั บ
เพื่อนร่วมง�น

Team Building

กิจกรรมเสริมสร้�งทัศนคติต่อก�ร
ทำ�ง�นเป็นทีม ให้กับพนักง�นได้
พบปะแลกเปลีย่นทศันคต ิและวธิกี�ร
ทำ�ง�นร่วมกัน

Happy Workplace

กิจกรรมเสริมสร้�งบรรย�ก�ศและ
คว�มสัมพันธ์ในองค์กร อย่�งต่อเนื่อง
ตลอดปี เช่น ประดิษฐ์ของที่ระลึก 
กิจกรรมต�มวันสำ�คัญท�งศ�สน�  
เล่นเกมส์แลกของร�งวัล เป็นต้น

กิจกรรมแรงงานสมัพันธ์ในปี 2559 มี ดงันี้

2) การสื่อสาร 

 ก�รประช�สัมพันธ์ไม่ว่�จะเป็นด้�นกิจกรรม หรือ  

ก�รทำ�คว�มเข้�ใจในก�รสื่อส�รข้อมูล กฏระเบียบ 

ที่มีก�รออกใหม่ หรือที่มีก�รปรับปรุง บริษัทได้มีก�ร

จัดเตรียมช่องท�งก�รสื่อส�รไว้หล�กหล�ยช่องท�ง 

เนื่องจ�กพนักง�นในส่วนที่ปฏิบัติง�นในโรงง�น  

ส�ยผลิต และพนักง�นที่ปฏิบัติในสำ�นักง�น จำ�เป็น

ต้องมีก�รประช�สัมพันธ์ สื่อส�รที่แตกต่�งกัน ท้ังน้ี

เพ่ือให้พนักง�นทุกคนมีคว�มเข้�ใจเนื้อห�ส�ระ

เดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยก�รสื่อส�รมีก�รจัดผ่�น 

Morning Talk (ก�รสื่อส�รกับพนักง�นประจำ�ที่

โรงง�นทุกเช้�ก่อนเริ่มก�รปฎิบัติง�นและเป็นก�ร

เตรียมร่�งก�ยให้พร้อมก่อนก�รปฎิบัติง�น), ระบบ 

Intranet ของบริษัท, บอร์ดประช�สัมพันธ์ทุกศูนย์

ปฏิบัติง�น, E-mail, E-Smart ISO

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 255914



บริษัทมุ่งหวังให้พนักง�นมีคว�มพึงพอใจในกิจกรรม และได้รับคว�ม
เพลิดเพลิน ผ่อนคล�ยจ�กก�รทำ�ง�น รวมไปถงึก�รส่งเสรมิคว�มสมัพนัธ์
อันดีระหว่�งพนักง�นด้วยกัน และระหว่�งพนักง�นและองค์กร เป็นก�ร
เสริมสร้�งทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมง�น และหัวหน้�ง�น ในก�ร
ร่วมกันทำ�กิจกรรมต่�งๆ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้มีกำ�ลังใจ เกิดคว�มร่วมมือ 
ในก�รขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่�งมั่นคง โดยวัดผลจ�ก
คว�มพึงพอใจในก�รจัดกิจกรรม ซึ่งในปี 2559 คว�มพึงพอใจเฉลี่ยของ
พนักง�น เท่�กับ 88.51%

การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทได้ยึดถือหลักก�รประกอบธุรกิจภ�ยใต้จริยธรรมและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ที่ได้จัดทำ�เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีเป็นเสมือนคู่มือ 
ให้คำ�แนะนำ�และแนวท�งที่เป็นประโยชน์สำ�หรับก�รปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคุณค่�สำ�คัญและหลักก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทที่ปฏิบัต ิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย  โดยในปี 2559 มีก�รดำ�เนินกิจกรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บริษัทยึดมั่นในหลักก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียม และปฏิบัติต�ม

นโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ขีององค์กร โดยส่ือส�ร และเปิดเผยข้อมูล

ทีจ่ำ�เป็นต่อผูถ้อืหุ้นอย่�งถูกต้อง โปร่งใส และเป็นปัจจบุนั ผ่�นท�งเวบ็ไซต์

ของบรษิทั ร�ยง�นประจำ�ปี และร�ยง�นก�รประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจ�กนี้  

ยงัมกี�รจดักิจกรรมพ�ผูถ้อืหุน้เข้�เยีย่มชมโรงง�น เพ่ือชมกระบวนก�รผลติ

ท่อเหลก็ของบรษิทั และเปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุน้ได้พูดคยุ ซกัถ�ม และแสดง

คว�มคดิเหน็ร่วมกับผูบ้ริห�รของบริษทั รวมถงึมกี�รพบปะและให้สมัภ�ษณ์

กบันักวเิคร�ะห์จ�กสถ�บนัต่�งๆ โดยตอบสนองคว�มค�ดหวงัของผูถ้อืหุ้น 

ด้วยผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน และคว�มเตบิโตของธรุกจิ
ก�รเยี่ยมชมโรงง�นของผู้ถือหุ้น

กิจกรรมสงกร�นต์หรรษ� มห�สนุก

กิจกรรม PAP หม�กกระด�น CUP 

พนักงาน
บรษัิทดแูลพนกัง�นให้มชีวิีตคว�มเป็นอยูท่ีด่ ี โดยมกี�รจดัก�รแข่งขนักฬี�

ประจำ�ศูนย์ต่�งๆ กิจกรรมประดิษฐ์ของที่ระลึกเนื่องในวันสำ�คัญต่�งๆ 

กิจกรรมเนื่องในวันสำ�คัญท�งศ�สน� โดยนอกจ�กจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ผ่อนคล�ยคว�มเครียดจ�กก�รทำ�ง�นแล้ว ยังเป็นก�รตอบแทนสำ�หรับ 

คว�มมุ่งมั่น ทุ่มเทในก�รทำ�ง�นเพื่อช่วยพัฒน�องค์กร รวมไปถึงก�ร 

จัดกิจกรรมตรวจสุขภ�พประจำ�ปี และจัดให้มีก�รอบรมพัฒน�คว�มรู ้

คว�มส�ม�รถของพนักง�นอีกด้วย ท้ังนี ้บรษิทัค�ดหวังให้กจิกรรมสำ�หรบั

พนกัง�น เป็นปัจจยัทีช่่วยสร้�งคว�มสมัพนัธ์อนัดีระหว่�งเพือ่นร่วมง�น และ

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยวัดผลจ�กจำ�นวนพนักง�นท่ีเข้�ร่วมกิจกรรม  

และผลประเมนิคว�มพงึพอใจต่อกจิกรรม
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กิจกรรมส่งมอบของขวัญวันเกิด

ลูกค้า

สื่อส�รกับลูกค้�ผ ่�นพนักง�นข�ยที่ผ ่�นก�รอบรม และมีคว�มรู ้ 

คว�มส�ม�รถ มีก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และสินค้�ผ่�นช่องท�งต่�งๆ 

เช่น เว็บไซต์บริษัท หรือแคต�ล็อก อีกทั้งยังมีก�รจัดสัมมน�ให้คว�มรู้ 

เก่ียวกบัผลติภัณฑ์ของบรษิทั ทัง้ลกูค้�ทีเ่ป็นตวัแทนจำ�หน่�ยและผูรั้บเหม� 

เพือ่ให้ข้อมูลสินค้�ปัจจบุนัและสนิค้�ใหม่ของบรษิทั จนเกดิก�รรับรู้สนิค้� 

รวมถงึสร้�งคว�มเชือ่มัน่ในผลติภัณฑ์ของบริษทั ทำ�ให้เกดิก�รสัง่ซือ้สินค้�

ที่เพิ่มขึ้น

คู่ค้า

มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับตัวแทนผู้จัดจำ�หน่�ยอย่�งเหม�ะสม 

โดยสือ่ส�รผ่�นพนักง�นจดัซ้ือ อีเมล และเอกส�รประกวดร�ค� เพือ่ให้เกดิกระบวนก�รจัดซือ้ทีเ่ป็นไปต�มเงือ่นไขท�งก�รค้� รวมทัง้ให้ข้อมลูที่

เท่�เทยีมกนักบัตัวแทนผู้จดัจำ�หน่�ยทกุร�ย เพือ่ก�รเสนอร�ค�ทีถ่กูต้อง และเงือ่นไขก�รสัง่ซือ้สนิค้�ทีต่รงกนั วดัได้จ�กก�รปฏบิตัติ�มเงือ่นไขก�ร

จดัซ้ือ  จดัจ้�ง และเงือ่นไขท�งก�รค้� ซ่ึงมกีระบวนก�รจัดเกบ็เอกส�ร ข้อมลูในก�รจดัซือ้จดัจ้�งทีส่�ม�รถตรวจสอบได้

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำ�เนินกิจก�ร ด้วยคว�มโปรงใสและยุติธรรม โดยค�ดหวังให้เกิดก�รแข่งขันที่เสรี และก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งก�รตล�ดที่เป็นธรรม

ชุมชน

บริษัทมีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนและสังคมอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นชุมชนในบริเวณโดยรอบสถ�นประกอบก�ร ผ่�นกิจกรรม

ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ โดยเริ่มตั้งแต่ก�รรับข้อร้องเรียนจ�กผู้อ�ศัยในชุมชนที่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ไปจนถึง 

ก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภ�พชีวิต และคว�มเป็นอยู ่ของ

คนในชุมชน อ�ทิ ก�รสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับนักเรียนต�ม

โรงเรียน หรือหน่วยง�นต่�งๆ เป็นประจำ�ทุกปี ซ่ึงดำ�เนินก�รโดยก�ร

ประช�สัมพันธ์กบัพนกัง�นภ�ยในองค์ เพือ่ให้พนักง�นทุกคนได้มส่ีวนร่วม

ในก�รช่วยเหลือ โดยก�รเปิดรับบริจ�คอุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ และ 

ของขวญัต่�งๆ ซึง่นอกจะเป็นก�รช่วยเหลอืเย�วชนในชุมชนแล้ว ยงัเป็นก�ร

สร้�งเสรมิวฒันธรรมในก�รเกือ้กลู แบ่งปัน ปลกูฝังจติสำ�นกึในด้�นจติอ�ส� 

ให้แก่พนักง�นอีกด้วย รับรู้ได้จ�กคว�มร่วมมือและปริม�ณพนักง�นที่

เข้�ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีก�รเปล่ียนแปลงเพิ่มสูงขึ้นจ�กปีก่อน นอกจ�กน้ี 

บริษัทยังเปิดโอก�สให้คณ�จ�รย์ได้พ�นักศึกษ� เข้�เยี่ยมชมโรงง�นของ

บรษัิท โดยจะมกี�รบรรย�ยให้คว�มรูเ้กีย่วกบักระบวนก�รผลติ ก�รทดสอบ 

และก�รควบคมุคณุภ�พของผลติภณัฑ์ เพือ่เป็นก�รส่งเสรมิก�รศึกษ�ท�ง

ด้�นวิศวรรมผ่�นกระบวนก�รในก�รผลิตสินค้�ของบริษัท

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 255916



ด้านสิ่งแวดล้อม

การบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในด้�นก�รดูแล บริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น เพื่อให้ทุกฝ่�ยมั่นใจว่�
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตส�หกรรมผลิตท่อเหล็ก และท่อเหล็กชุบสังกะสี ให้บริก�รและดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ที่มุ่งมั่นที่จะ 
ยกระดับม�ตรฐ�นแรงง�นของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภ�พชีวิตของพนักง�น ให้มีสภ�วะแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดีชึ้น มีคว�มปลอดภัย ไม่เป็น
อันตร�ยต่อสุขภ�พทั้งร่�งก�ย และจิตใจ ได้รับก�รปฏิบัติที่เป็นธรรม ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

เพือ่เป็นก�รแสดงคว�มมุง่ม่ัน และส�ม�รถปฏิบติัให้เป็นไปต�มเจตน�ดงักล่�วข้�งต้นอย่�งต่อเนือ่ง บรษิทัฯ จงึได้ร่วมขบัเคลือ่นว�ระแห่งช�ติ
ม�ประยุกต์ใช้ โดยประก�ศเป็นนโยบ�ยบริษัทฯ ที่กล่�วไว้ว่� “แรงง�นปลอดภัยและสุขภ�พอน�มัยดี” โดยมีพันธกิจ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีก�รจัดก�รท�งด้�นคว�มปลอดภัยให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนด กฎหม�ย เพื่อควบคุมและ 

ลดคว�มเสี่ยงของเหตุที่จะก่อให้เกิดคว�มไม่ปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นภ�ยในบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักง�นของบริษัทฯ มีสุขภ�พและพล�น�มัยที่ดี โดยจะจัดต้ังโครงก�รต่�งๆ เพื่อรณรงค ์

ส่งเสริมให้พนักง�นมีสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรง และมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น

3. บรษัิทฯ จะสนบัสนนุทรพัย�กรสร้�งจติสำ�นกึ และเผยแพร่ข้อกำ�หนดกฎหม�ยด้�นคว�มปลอดภัยให้พนักง�น และผูท้ีเ่กีย่วข้องรบัทร�บ

เป็นระยะอย่�งต่อเนื่อง

4. บริษัทฯ จะสนับสนุน และส่งเสริม รณรงค์ลดก�รเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ โดยจำ�นวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นต้องหยุดง�น และ

ไม่หยุดง�น ในรอบปี 2559 ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบปีก่อน

นโยบ�ยคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ต้องมีก�รนำ�ไปปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด มีก�รรักษ� และปรับปรุง  
โดยฝ่�ยบรหิ�รของบรษิทัฯ มกี�รแจ้งให้พนกัง�นทกุระดบัในองค์กรเข้�ใจ และมส่ีวนร่วมยดึถือปฏบิตัติ�มนโยบ�ยคว�มปลอดภยั อ�ชวีอน�มัย
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น

ระบบการจดัการอาชวีอนามัย และความปลอดภยั
บริษัทมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยและมีก�รดำ�เนินก�รด้�นอ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัยที่มีมีประสิทธิภ�พ โดยบริษัทได้จัดก�รอบรมให้คว�ม
รู้แก่พนักง�น ทั้งในด้�นข้อกำ�หนดของระบบก�รจัดก�ร (Awareness Training) วิธีก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment Training) 
และ วธิกี�รตรวจประเมนิระบบก�รจดัก�รด้�นอ�ชวีอน�มยัและคว�มปลอดภยัภ�ยใน (Internal Audit Training) โดยผูที้ผ่่�นก�รอบรมจะมี 
คว�มรู้คว�มเข้�ใจ และส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งถูกต้อง เหม�ะสม และจะได้รับใบประก�ศนียบัตรผู้ผ่�นฝึกอบรมในหลักสูตรต่�งๆ ทั้งนี้ 
บริษทัยงัมกีระบวนก�รตรวจวัด และประเมนิผลระบบจดัก�รอ�ชวีอน�มยัและคว�มปลอดภยั เพือ่ให้มกี�รทบทวนและปรบัปรงุอย่�งต่อเนือ่ง

ในปี 2559 บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น BS OHSAS18001 (Occupational health and safety management systems) และ 

TIS18001 (Occupational health and safety management system standards) จ�กสถ�บัน TÜV NORD (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็น

ม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย มีเป้�หม�ยเพื่อลด และควบคุมคว�มเสี่ยงอันตร�ยของพนักง�นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงเพิ่มประสิทธภ�พก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจให้เกิดคว�มปลอดภัยและส่งเสริมภ�พ พจน์ด้�นคว�มรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักง�น

และสังคม 
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ก�รได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นนี้ นอกจ�กจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่� ก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยของบริษัท มีประสิทธิภ�พ  

ต�มหลักม�ตรฐ�นส�กลแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กรดังนี้

1. ช่วยลดต้นทุนในระยะย�ว เนื่องจ�กส�ม�รถควบคุมและลดจำ�นวนก�รเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อบุคล�กร และทรัพย์สิน  

อ�จรวมถึงผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม

2. เกิดสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดี พนักง�นมีคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

3. สร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

4. มีก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีก�รว�งแผน ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ก�รพัฒน�คว�มรู้เกี่ยวกับระบบก�รจัดก�ร ก�ร  เฝ้�ระวังและตรวจสอบ 

รวมถึงก�รแก้ไขข้อบกพร่องและก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น

5. ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในก�รดำ�เนินง�นด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

สถติกิารเกิดอบุตัเิหตใุนปี 2557 – 2559

   หน่วย : ครั้ง

  2557 2558 2559

ศูนย์พระประแดง (PP) 77 60 41

ศูนย์มห�ชัย 1 (PM1) 5 15 4

ศูนย์มห�ชัย 2 (PM2) 40 28 18

ศูนย์มห�ชัย 3 (PM3)  /1 1 17 25

รวม 123 120 88

หม�ยเหตุ : /1 ศูนย์มห�ชัย 3 เริ่มเปิดดำ�เนินก�รในปี 2557 เป็นปีแรก และดำ�เนินก�รเต็มกำ�ลัง ก�รผลิต ในปี 2559

ระบบการจดัการสิง่แวด้อม
กระบวนก�รในก�รบริห�รจดัก�รสิง่แวดล้อมของบรษิทันัน้ เริม่ต้ังแต่ก�รกำ�หนดนโยบ�ยสิง่แวดล้อม แต่งต้ังผูแ้ทนฝ่�ยบรหิ�รด้�นก�รจัดก�ร

สิ่งแวดล้อม (EMR) เพื่อดำ�เนินก�รควบคุมติดต�มก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีก�รตรวจสอบและปฏิบัติก�รแก้ไข เพ่ือให้เกิด

ก�รทบทวน และปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่�งต่อเนื่อง พนักง�นของบริษัทจะได้รับก�รฝึกอบรมและได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับระบบก�รจัดก�ร 

สิ่งแวดล้อม นอกจ�กนี้ ยังมีก�รช้ีแจงต่อผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องภ�ยนอกบริษัท เช่น ผู้รับจ้�งช่วง หรือผู้รับเหม� ให้ทร�บถึงก�รดำ�เนินง�น 

ต�มนโยบ�ยสิ่งแวดล้อม โดยจะมีก�รติดต�มดูแลให้มีก�รปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักก�รด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งสมำ่�เสมอ

ระบบจัดก�รสิ่งแวดล้อมของบริษัทผ่�นก�รตรวจสอบโดยสถ�บันรับรองม�ตรฐ�น TUV NORD (Thailand) Ltd. และได้รับก�รรับรอง

ม�ตรฐ�น ISO14001 (Environment Management System (EMS) Standard) หรือ ม�ตรฐ�นส�กลสำ�หรับระบบก�รบริห�รจัดก�ร

สิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภ�ยในองค์กร และเพื่อคว�มยั่งยืนด้�นสิ่งแวดล้อม โดยเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยผลักดัน

ให้เกิดคว�มยั่งยืนได้ ดังนี้

 1. ทร�บหลักก�รของข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�น ISO 14001:2015 และก�รนำ�ม�ตรฐ�นดังกล่�วไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดทำ�ระบบ 

ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมได้

 2. ส�ม�รถพิจ�รณ�ประเด็นภ�ยนอกและภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศท�งกลยุทธ์องค์กร

 3. ส�ม�รถชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคร�ะห์ และประเมินคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 255918



 4. ส�ม�รถนำ�ม�ตรฐ�นดังกล่�วไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมก�รตรวจติดต�มภ�ยในองค์กรได้

 5. เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลต่อสิ่งแวดล้อมภ�ยในองค์กร

 6. เป็นส่วนหนึ่งของก�รมุ่งสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

 7. มีโครงสร้�งม�ตรฐ�นที่ส�ม�รถบูรณ�ก�ร (Integrate) ร่วมกับม�ตรฐ�น อื่นๆ ได้

 8. ลูกค้�เกิดคว�มมั่นใจในประเด็นด้�นสิ่งแวดล้อมของสินค้�และบริก�ร

 9. ก�รจัดก�รเป็นที่ยอมรับในระดับส�กล

10. บรรลุคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

12. เพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขัน

นอกจ�กนี้ ระบบจัดก�รสิ่งแวดล้อมของบริษัทยังได้รับก�รรับรอง Green Industrty (ระดับที่ 3) ระบบสีเขียว (Green System) จ�ก 

กรมโรงง�นอุตส�หกรรม ซึ่งเป็นเครื่องรับรองว่�บริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นระบบ มีก�รติดต�ม ประเมินผล และทบทวนเพ่ือ 

ก�รพฒัน�อย่�งต่อเน่ือง รวมถงึก�รได้รบัร�งวัลด้�นสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นทีย่อมรับ และก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นสิง่แวดล้อมต่�งๆ และยงัส่งผลดี

ต่อบริษัท ดังนี้

 1. ยกเว้นค่�ธรรมเนียมร�ยปีเป็นเวล� 5 ปี

 2. ประช�สัมพันธ์คว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�เป็นอุตส�หกรรมสีเขียว

 3. ใช้ตร�สัญลักษณ์อุตส�หกรรมสีเขียว (Green Industry Mark) เชิงก�รค้�

 4. Green Loan เงินกู้ดอกเบี้ยตำ่�สำ�หรับโครงก�รที่เกี่ยวเนื่องกับอุตส�หกรรมสีเขียว

 5. Green Directory จัดทำ�บัญชีร�ยช่ือผู้ประกอบก�รที่มีก�รผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) และผลิตสินค้� 

รักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Product) เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักม�กขึ้น

6.  Green Consumption สร้�งคว�มตระหนักในก�รเลือกบริโภคสินค้�สีเขียว และส่งเสริมให้ผู้บริโภทนิยมสินค้�สีเขียว

การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากขบวนการผลิต 
ในด้�นก�รจดัก�รก�กอตุส�หกรรมทีเ่หลอืจ�กขบวนก�รผลติ บรษิทั

ได้ดำ�เนินแบ่งออกเป็น 2 แนวท�ง ดังนี้

1. ก�รว่�จ้�งผู้ให้บริก�รบำ�บัด/กำ�จัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ 

ที่ไม่ใช้แล้ว (เช่นก�กตะกอนจ�กก�รบำ�บัดนำ้�เสีย)         

จ�กโรงง�นท่ีนิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร แห่งที่ 1  

ของบริษัท หรือ PM1

 กระบวนการผลิต (ชุบ) ของบริษัทฯ (เฉพาะ PM1) มี

กระบวนการที่ต้องใช้น�้าเป็นปัจจัยในการผลิต จึงต้องมี

การบ�าบัดน�้าเพื่อน�ากลับมาใช้ หรือปล่อยลงบ่อบ�าบัด

ของการนิคมฯ ทางบริษัทฯ  มีกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย

ที่เกิดจากขบวนการผลิตพื่อให้ได้ค่าตามมาตรฐานของ

การนิคม โดยทางนิคมจะท�าการตรวจวัดทุกวัน ก่อน

ปล่อยไปยงับ่อบ�าบดัของการนคิม เพือ่การนคิมจะท�าการ

บ�าบัดอีกครั้งก่อนปล่อยออกไปภายนอก 

2. ก�รข�ยเป็นเศษเหล็ก (เช่นเหล็กขอบข้�งที่เหลือจ�ก 

ก�รซอย) จ�กโรงง�นที่นิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร     

แห่งที่ 2 และ 3 ของบริษัท หรือ PM2 และ PM3  

รวมถึงโรงง�นศูนย์พระประแดง หรือ PP
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การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปน
โรงง�นของบริษัทฯ ซ่ึงต้ังอยู่ในนิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร ที่เร�เรียกว่� PM1 เป็นโรงชุบ ซึ่งมีเต�ชุบสังกะสีที่ใช้นำ้�มันเต� และเครื่อง

กำ�เนิดไอนำ้�ที่ใช้ถ่�นหิน และเพื่อเป็นก�รควบคุมสิ่งแวดล้อมทั้งภ�ยในและบริเวณรอบโรงง�น โดยมีก�รป้องกันควันอันเกิดจ�กก�รเผ�ใหม้

โดยผ่�น Wet Scrubber ก่อนปล่อยออกสู่ภ�ยนอก ตลอดจนมีตัวดูดไอจ�กก�รชุบสังกะสีต�มเกณฑ์ที่กฏหม�ยและก�รนิคมอุตส�หกรรม

สมุทรส�ครกำ�หนด ดังนี้

การจัดท�าคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร
บริษัทดำ�เนินก�รวัดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกม�จ�ก

กิจกรรมต่�งๆ ในรูปตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� โดยพิจ�รณ�

จ�ก 3 ส่วนหลักดังนี้

 ส่วนที่ 1 ก�รคำ�นวณค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ท�งตรง (Direct  

  Emissions) จ�กกิจกรรมต่�งๆ ขององค์กร 

  โดยตรง เช่น ก�รเผ�ไหม้ของเครื่องจักร ก�รใช้ 

  พ�หนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้�ของเอง)  

  ก�รใช้ส�รเคมีในก�รบำ�บัดนำ้�เสีย ก�รร่ัวซึม/ 

  รั่วไหล จ�กกระบวนก�รหรือกิจกรรม เป็นต้น

 ส่วนที่ 2 ก�รคำ�นวณค�ร์บอนฟตุพร้ินท์ท�งอ้อมจ�กก�ร 

  ใช้พลงัง�น (Energy Indirect Emissions) ได้แก่  

  ก�รซื้อพลังง�นม�ใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังง�น 

  ไฟฟ้� พลงัง�นคว�มร้อน พลงัง�นไอนำ�้ เป็นต้น

 ส่วนที่ 3 ก�รคำ�นวณค�ร์บอนฟตุพริน้ท์ท�งอ้อมด้�นอืน่ๆ  

  ก�รเดินท�งของพนกัง�นด้วยพ�หนะทีไ่ม่ใช่ของ 

  องค์กร ก�รเดนิท�งไปสมัมน�นอกสถ�นที ่ก�ร 

  ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่�งๆ เป็นต้น

1. ค่�คว�มทึบแสงของเขม่� 10 5 5

2. Total Suspended Particulate 320 269 140

3. Sulfur dioxide 700 31 <0.1

4. Nitrogen dioxide 400 31 1

5. Carbon monoxide 690 541 6

หม�ยเหตุ: อ้�งอิงจ�กผลก�รตรวจวัดของ บริษัท พี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจวัด

รายการตรวจวดั ค่าทีป่ล่อยจาก
ปล่อง boiler

ผลการตรวจวดั

ค่าทีป่ล่อยจาก
ปล่องเตาชบุ

โครงก�รจัดทำ�ค�ร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร หรือ CFO (Carbon 

Footprint for Organization) ชว่ยใหบ้ริษทัส�ม�รถประเมนิปริม�ณ

ก๊�ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกม�จ�กกิจกรรมต่�งๆ โดยส�ม�รถ

จำ�แนกส�เหตุของก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกที่มีนัยสำ�คัญและ 

ห�แนวท�งเพื่อลดขน�ดของค�ร์บอนฟุตปริ้นท์ นอกจ�กนี้ ปริม�ณ

ก๊�ซเรือนกระจกที่ลดลง อ�จนำ�ไปข�ยเป็นค�ร์บอนเครดิต หรือ

ทำ�ก�รชดเชยค�รบ์อนกบัองคก์รอืน่ๆ ไดอ้กีท�งหนึง่ ทัง้นี ้ในป ี2559 

บริษัทได้รับก�รรับรองจ�กองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก 

และได้รับประก�ศนียบัตรจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กร 

เนื่องในก�รเข้�ร่วมโครงก�รดังกล่�ว

ค่ามาตรฐานตามที่

กฎหมายก�าหนด

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 255920



โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
บริษัทได้เข้�ร่วมโครงก�รสนับสนุนกิจกรรมลดก๊�ซเรือนกระจก หรือ LESS (Low Emission Support Scheme) โดยผู้พัฒน�โครงก�ร/

เจ้�ของโครงก�ร จะเป็นผู้ประเมินปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ลดได้จ�กโครงก�รหรือกิจกรรม และจัดทำ�เป็นร�ยง�นสรุปผลก�รประเมิน

ก�รลดก๊�ซเรือนกระจก (LESS Summary Report) พร้อมใบสมัคร ส่งไปยังองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก เพื่อขอก�รรับรองผล 

ก�รประเมินปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกท่ีลดได้ โดยไม่ต้องผ่�นก�รทวนสอบจ�กผู้ประเมินภ�ยนอกหรือบุคคลที่ส�ม ซึ่งองค์ก�รบริห�รจัดก�ร

ก๊�ซเรือนกระจก จะเป็นผู้รับรองผลก�รประเมินปริม�ณก�รลดก๊�ซเรือนกระจก และมอบใบประก�ศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) 

ให้ผู้ที่ดำ�เนินโครงก�ร/กิจกรรมลดก๊�ซเรือนกระจก โดยจะมอบให้ใน 2 รูปแบบของก�รดำ�เนินก�ร ดังนี้

การด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีก�รจัดก�รดูแลด้�นคว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้แก่พนักง�น โดยก�รให้คว�มรู้และมีก�รจัด กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการ PAP Waste Management PAP Waste Management

ดำ�เนนิก�รกำ�หนดจดุว�งขยะแต่ละประเภทภ�ยในโรงง�น, อบรมให้คว�มรู้เรือ่งก�รจดัก�รขยะให้กบัพนกัง�น และ จดัว�งถงัขยะแต่ละประเภท 

(เขยีว, แดง, นำ�้เงนิ, เหลอืง) รอบบริเวณโรงง�น พร้อมทัง้จดัทำ�ป้�ยช้ีบ่งถงัขยะ และวธิกี�รท้ิงที ่ ถกูประเภท และให้คว�มรู้ในเรือ่งก�รคดัแยก 

ขยะก่อนทิ้ง ก�รกำ�จัดขยะอย่�งถูกวิธี เพื่อเป็นก�รปลูกจิตสำ�นึก รวมทั้งให้พนักง�นรับรู้ และตระหนักถึงปัญห�เรื่องผลกระทบจ�กขยะ 

ต่อสิง่แวดล้อม โดยส่งเสริมให้มกี�รปฏิบติัตนเพือ่แก้ไขปัญห�เรือ่งขยะได้อย่�งถูกวธิี

รูปแบบที่ 1 กรณีดำ�เนนิโครงก�ร/กจิกรรมดว้ยตนเอง อบก. จะมอบใบประก�ศเกยีรตคิณุใหก้บัผูท้ีด่ำ�เนินกจิกรรมลดก�๊ซเรอืน 

 กระจกด้วยตนเอง

รูปแบบที่ 2 กรณีมีก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินโครงก�ร/กิจกรรม อบก. จะมอบใบประก�ศเกียรติคุณให้กับผู้ให้ก�รสนับสนุน และ 

 ผู้ท่ีได้รับก�รสนับสนุน ซ่ึงร่วมกันในก�รดำ�เนินกิจกรรมลดก๊�ซเรือนกระจก

นอกจ�กโครงก�ร LESS จะช่วยให้ชุมชนมีโอก�สได้รับก�รสนับสนุน

ท้ังท�งด้�น เงินทุน เทคโนโลยี และก�รพัฒน�ศักยภ�พ ในก�รดำ�เนิน

กิจกรรมลดก๊�ซเรือนกระจก ก่อให้เกิดก�รสร้�งง�น และร�ยได้จ�กก�ร

ดำ�เนินกิจกรรมท่ีช่วยลดก๊�ซเรือนกระจกแล้วยังช่วยสนับสนุนให้เกิด

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รลดก๊�ซเรือนกระจกภ�ยในประเทศ ช่วยฟ้ืนฟู

และรักษ�สมดุลของระบบนิเวศ ทรัพย�กรธรรมช�ติ และส่ิงแวดล้อม  

และท่ีสำ�คัญท่ีสุด คือสร้�งคว�มตระหนักให้แก่ตนเอง องค์กร  

หน่วยง�น และชุมชน ในก�รมีส่วนร่วมในก�รลดก๊�ซเรือนกระจก  

และดำ�เนินกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

2. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน

จัดห�หน่วยง�นภ�ยนอกที่ได้รับก�รรับรอง ม�ทำ�ก�รตรวจวัดสภ�พ

แวดล้อมในก�รทำ�ง�น (แสง เสียง คว�มร้อน ส�รเคมี) เพื่อตรวจสอบให้

แน่ใจว่�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของบริษัทมีคว�มเหม�ะสม เป็นไป

ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด และปลอดภัยต่อพนักง�นภ�ยในองค์กร

3. อบรมให้ความรู้กับพนักงาน

 อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน 

จัดก�รอบรมให้คว�มรู ้ คว�มเข้�ใจ เกี ่ยวกับก�รปฏิบัติง�น 

เพื ่อให้พนักง�นส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งถูกต้อง และ

ปลอดภัย ซึ ่งภ�ยหลังจ�กที ่มีก�รจัดอบรม พบว่�สถิติก�ร

อุบัติเหตุต่�งๆ จ�กก�รปฏิบิติง�น  มีจำ�นวนลดลง ก�รตรวจวัดสภ�พแวดล้อมศูนย์มห�ชัย
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 อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

 เพื่อให้พนักง�นเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุก�รณ์ ที่อ�จเกิดขึ้น ทั้งในโรงง�น หรือที่พักของพนักง�นเอง เมื่อพนักง�นได้รับก�รอบรม 

และฝึกซ้อมจ�กผู้ชำ�น�ญ อีกทั้งเป็นก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ เมื่อเกิดเหตุจริงส�ม�รถระงับเหตุได้โดยไม่ตื่นตระหนก 

4. การตรวจความปลอดภัย
จัดให้มกี�รตรววจสอบคว�มปลอดภัยในสถ�นท่ีปฏิบติัง�น (Work-place Safety Inspection) โดย จป.วิช�ชพี  จป.บรหิ�ร และ จป.หน.ง�น  
เพือ่ค้นห�สภ�พก�รทำ�ง�นท่ีไม่ปลอดภยั และวิธีก�รทำ�ง�นหรือพฤตกิรรมก�รทำ�ง�นที ่ไม่ปลอดภยั อนัแสดงถงึเจตน�รมณ์ หรือพันธะสญัญ�
ของฝ่�ยบริห�ร ท่ีจะธำ�รงค์ไว้ซ่ึงคว�มปลอดภัย อีกท้ังเป็นก�รกระตุน้ และยำ�้เตอืนให้ผูป้ฏบิตังิ�นตระหนกัถงึอนัตร�ย รวมทัง้เป็น  ก�รตรวจสอบ 
ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�น และ ประเมินคว�มปลอดภัยต�มกฎหม�ย ว่�เป็นไปต�มข้อกำ�หนด หรือม�ตรฐ�น หรือไม่

5. โครงการ Improve Safety Signs
ดำ�เนินก�รติดตั้งป้�ยเครื่องหม�ยเพื่อคว�มปลอดภัย (Safety Signs) ในบริเวณที่อ�จมีก�รสัมผัสกับอันตร�ย เช่น ป้�ยห้�ม (ห้�มสูบบุหรี่, 
ห้�มจุดไฟ ฯลฯ) ป้�ยบังคับ (บริเวณสูบบุหรี่, สวมหมวกนิรภัย ฯลฯ) ป้�ยเตือน (ระวังรถยก, ระวังอันตร�ย ฯลฯ) และ ป้�ยภ�วะปลอดภัย 
(Safety first) เพื่อเป็นส่วนช่วยในก�รลดก�รเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยได้ รวมทั้งเป็นก�รกระตุ้นเตือนให้พนักง�นมีคว�มตระหนักเรื่อง 
คว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

6. คู่มือความปลอดภัยฉบับพนักงาน
จัดทำ�คู่มือฉบับพนักง�น  เพื่อสื่อส�รคว�มรู้เรื่องคว�มปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักง�น โดยมอบให้กับพนักง�นทุกคนไว้เป็นแนวท�ง
ปฏิบัติ

7. Environment & Safety Communication
จดัทำ�ส่ือขอ้มลูใหค้ว�มรู ้เร่ืองคว�มปลอดภัย และสิง่แวดลอ้มแก่พนักง�น โดยตดิขอ้มลูผ�่นบอร์ดประช�สมัพนัธใ์นแตล่ะศูนยแ์ละบริเวณต�่งๆ 
ที่พนักง�นส�ม�รถสังเกตุเห็นได้สะดวก เพื่อให้พนักง�นมีคว�มรู้ และตระหนักถึงคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมสร้างทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในก�รดำ�เนนิธรุกจิด้วยคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคมด้�นสิง่แวดล้อมนัน้ บรษิทั
ต้องปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคคล�กร 
ของบรษิทั โดยเมือ่พนกัง�นมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจถงึผลกระทบของกจิกรรม
ของบริษัทและตนเอง ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภ�ยนอก ก็ย่อมเกิด
จิตสำ�นึกและคว�มเข้�ใจที่ตรงกัน และพร้อมที่ขับเคลื่อน CSR องค์กรได้
อย่�งยั่งยืน 

บริษัทจึงจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้มีก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ เพื่อให้
พนักง�นเกิดคว�มห่วงใยและเสริมสร้�งจิตสำ�นึกในก�รดูแลสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้มภี�คภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในก�รดูแลสิง่แวดล้อมท้ังชมุชนภ�ยใน
บริษัท และชุมชนภ�ยนอก 

ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนภ�ยนอก โดย
ร่วมกับเทศบ�ลตำ�บลพระสมุทรเจดีย์ในกิจกรรม “รวมพลคนรักโกเบ”  
เพื่อส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รคัดแยกขยะในชุมชน โดยร่วมบริจ�ค
สิง่ของ และส่งพนกัง�นร่วมชมนทิรรศก�รท่ีให้คว�มรูเ้กีย่วกบัก�รคดัแยก
ขยะประเภทต่�งๆ อย่�งถูกวิธี 

นอกจ�กนี้ ยังร่วมกับก�รนิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร ในก�รปลูก
ต้นไม้ในบริเวณชุมชน เย�วชนในชุมชนร่วมกันปรับสภ�พนำ้�ในแหล่งนำ้� 
คคูลองโดยใช้จลุนิทย์ี นอกจ�กนี ้ยงัร่วมกันปลูกป่�ช�ยเลน เพ่ือคว�มอดุม
สมบรูณ์ของระบบนเิวศน์ และยงัช่วยสร้�งจติสำ�นกึในก�รห่วงใยและดแูล
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้คนในชุมชนที่เข้�ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 255922



นยิาม
การทจุรติหรอืคอรรั์ปชัน่ :  ใหห้ม�ยคว�มถงึก�รปฏิบตั ิหรอืละเวน้ก�ร
ปฏบิตัอิย�่งใดในตำ�แหนง่ หรอืละเวน้ ก�รปฏบิตัอิย�่งใดในพฤติก�รณ์  
เพื่อให้ได้ม�ซึ่งผลประโยชน์หรือใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหน้�ท่ี รวมทั้ง 
ก�รเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่มิควรได้โดย 
มชิอบด้วยกฎหม�ยและศลีธรรม สำ�หรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ ท้ังท�งตรง
และท�งอ้อม ทั้งด้�นก�รปฏิบัติง�นและเชิงนโยบ�ย

นโยบายต่อต้านการทุจริต
ห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�งของบริษัท กระทำ�
ก�รอันใดที่เป็นก�รเก่ียวข้องกับก�รทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ เพื่อ
ประโยชน์ท�งตรงหรือท�งอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และ 
คนรู้จัก ไม่ว่�ตนจะอยู่ในฐ�นะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน 
ทั้งที่ เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยง�นของรัฐ หรือ 
หน่วยง�นเอกชน ทีบ่รษิทัไดด้ำ�เนินธุรกจิหรอืตดิตอ่ด้วย โดยจะปฏบัิติ
ต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตอย่�งเคร่งครัด

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมก�รสรรห�ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล เสนอ 
 นโยบ�ยก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่นต่อ   คณะกรรมก�รบริษัท 
 เพื่อพิจ�รณ�
2. คณะกรรมก�รบริษัท มีหน้�ที่พิจ�รณ�และอนุมัตินโยบ�ยก�ร 
 ต่อต้�นทุจริตทุกรูปแบบทั้งท�งตรงและท�งอ้อม  เพื่อใช้เป็น 
 แนวท�งในก�รยึดถือปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
3. คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีหน้�ที่ประเมินโอก�ส 
 ก�รเกดิทุจรตินำ�เสนอตอ่คณกรรมก�รบรษิทั เพือ่ใชเ้ปน็แนวท�ง 
 สำ�หรบัฝ�่ยตรวจสอบภ�ยใน สำ�หรบัก�รว�งแผนก�รตรวจสอบ 
 และตรวจติดต�ม

นโยบายต่อต้านการทุจริต

4. คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีหน้�ที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 4.1 สอบท�นร�ยง�นก�รตรวจสอบระบบก�รควบคุม 
  ภ�ยใน และก�รประเมินคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รทุจริต 
  ต�มที่ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่� 
  ระบบดังกล ่�วมีคว�มเสี่ยงที่จะทำ�ให ้ เกิดโอก�ส 
  ก�รทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐ�นะก�รเงิน และผลก�ร 
  ดำ�เนินง�นของบรษิทัน้อยทีส่ดุ และมคีว�มเหม�ะสมกบั 
  รูปแบบธุรกิจของบริษัท
 4.2 ร�ยง�นผลก�รสอบท�นร�ยง�นก�รตรวจสอบระบบ 
  ควบคุมภ�ยใน และก�รประเมินคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับ 
  ก�รทุจริตต่อคณะกรรมก�รบริษัท
5. ตรวจสอบภ�ยในมีหน้�ที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 5.1 ปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มแผนก�รตรวจสอบภ�ยในที่ 
  กำ�หนดไว้ และเสนอร�ยง�นก�รตรวจสอบระบบก�ร 
  ควบคุมภ�ยในและก�รประเมินคว�มเสี่ยง เกี่ยวกับ 
  ก�รทุจริตที่เกิดจ�กก�รตรวจสอบระบบก�รควบคุม 
  ภ�ยในให้คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับทร�บ
 5.2 ปฏิบัติง�นต�มที่คณะกรรมก�รตรวจสอบมอบหม�ย 
  ในเรื่องก�รตรวจสอบก�รทุจริตที่เก่ียวข้องกับองค์กร 
  นอกเหนือจ�กแผนก�รตรวจสอบภ�ยในที่ได้กำ�หนดไว้
6. ฝ่�ยบริห�รมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ สื่อส�รกับบุคล�กร 
 ในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทร�บถึงนโยบ�ยก�รต่อต้�น 
 ก�รทุจริต
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แนวปฏิบัติท่ีดี
1. ห้�มมิให้พนักง�นของบริษัทพย�ย�มที่จะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้�  
 คู่แข่งท�งธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฏหม�ย และศีลธรรม ไม่ว่� 
 จะโดยก�รให้คว�มช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ก�รให้ของขวัญ 
 หรือให้ผลประโยชน์อย่�งอื่น
2. ไม่ดำ�เนินก�รใดๆ หรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่  
 ผิดกฎหม�ย
3. ในก�รทำ�ข้อตกลงกับคู่ค้�ท�งธุรกิจ พนักง�นจะต้องหลีกเล่ียง 
 ก�รให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับก�รเจรจ�  ก�รทำ�สัญญ� 
 หรือก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มสัญญ� และสำ�หรับของขวัญใดๆ  
 ที่ ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องมีมูลค่�ท่ีเหม�ะสมที่ ได้ 
 รับอนุญ�ตต�มระเบียบบริษัทและ/หรือกฎหม�ย ซึ่งใช้บังคับ 
 กับทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ
4. บรษิทัมนีโยบ�ยไมส่ง่เสรมิก�รใหส้นิบนกับเจ�้หน�้ทีข่องรัฐหรือ 
 บุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ท�งธุรกิจ
5. กรณีมีก�รจัดซ้ือ จัดจ้�ง ต้องดำ�เนินก�รผ่�นขั้นตอนต�ม 
 ระเบียบของบริษัท มีคว�มโปร่งใสส�ม�รถตรวจสอบได้
6. กรรมก�รและผู้บริห�รต้องตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�ร 
 เผยแพร่ ให้คว�มรู้ ให้คำ�ปรึกษ� เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจให้แก่ 
 ผู้ใต้บงัคบับญัช� เกีย่วกบัก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติเพือ่ใหพ้นักง�น
 ได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตฉบับนี้  
 รวมถึงเป็นแบบอย่�งที่ดี ในเรื่องก�รมีคว�มซื่อสัตย์ จริยธรรม  
 และจรรย�บรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทจุรติ
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทร�บนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต 
บริษัทจะดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
1. บริษัทจะติดประก�ศนโยบ�ยก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติ ณ กระด�น 
 ประช�สัมพันธ์ของบริษัททุกแห่ง
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต ผ่�นช่องท�ง 
 ก�รสื่อส�รของบริษัท เช่น intranet เว็บไซต์บริษัท ร�ยง�น 
 ก�รเปดิเผยขอ้มูลประจำ�ป ี(56-1) และร�ยง�นประจำ�ป ี(56-2)
3. บรษัิทจะจดัให้มกี�รอบรมนโยบ�ยก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ ใหแ้ก ่
 พนักง�นใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักง�น

นโยบายการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ
ขอบเขตการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ
 ก�รฝ่�ฝืนก�รปฏิบัติต�มหลักก�รและแนวปฏิบัติของนโยบ�ย 

 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 ก�รฝ่�ฝืนต�มกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท 
 ก�รได้รับคว�มไม่เป็นธรรมในก�รปฏิบัติง�น
 ก�รกระทำ�ทุจริต

หรือก�รกระทำ�ที่ทำ�ให้เกิดคว�มสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร 
พนักง�นควรสอบถ�ม หรือปรึกษ�ผู้บังคับบัญช�ที่ตนเองไว้ว�งใจ 
ในทุกระดับ ห�กพนักง�นไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะทำ�เช่นนั้น 
พนักง�นส�ม�รถแจ้งเร่ืองโดยตรงต�มร�ยละเอียดในหัวข้อ ช่อง
ท�งก�รร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรยีน
พนักง�นส�ม�รถแจ้งเร่ืองท่ีต้องก�รร้องเรียน หรือก�รแจ้งเบ�ะแส 
ผ่�นช่องท�งดังนี้
1.  ส่งเรื่องผ่�นกล่องคว�มคิดเห็นประจำ�โรงง�น และศูนย์กระจ�ย 
 สินค้�แต่ละแห่งของบริษัท
2.  ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ
 2.1 ผู้จัดก�รตรวจสอบภ�ยใน : คุณนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษ�นนท์  
  E mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th
 2.2 คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน : ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�  
  ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล
  E mail address: proact2000@pikanategroup.com
 2.3 คุณนันทน� หลักคำ� : เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�  
  ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล
  E mail address: nantana.lak@pacificpipe.co.th

ทั้งน้ี บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม ส�ม�รถร้องเรียน 
เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือพบเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นที่ขัด 
กับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และ/หรือจริยธรรมและจรรย�
บรรณของบรษิทั รวมไปถงึห�กมขีอ้สกัถ�มหรอืเสนอแนะ ซึง่ส�ม�รถ
แจ้งเรื่องดังกล่�วเข้�ม�ท�งช่องท�งก�รรับร้องเรียน ดังนี้
 ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ต�มร�ยชื่อที่ปร�กฎ 

 อยู่ใน ข้อที่ 2.1 - 2.3 
 แจ้งเรื่องเข้�ม�ท�งไปรษณีย์ ที่

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
 ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 
 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท์ [662] 679-9000 
 โทรสาร [662] 679-9075 

รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 255924



กระบวนการเม่ือได้รบัข้อร้องเรยีน
1. รวบรวมข้อเท็จจริง
ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำ�เนินก�รรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่อง 
ต่อเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล
2. กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน
เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล 
จะเรียนเชิญตัวแทนฝ่�ยบริห�รเข้�ร่วม เพื่อกลั่นกรองข้อมูลและ 
สอบสวนภ�ยใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่�ยบริห�รที่เข้�ร่วมในก�ร
พิจ�รณ� คือ
 1) ผู้จัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ หรือตัวแทนจ�กหน่วยง�น
 2) ผู้อำ�นวยก�รในส�ยง�นของผู้ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบุคคล 
  ผู้ไม่มีคว�มขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน
 3) ผู้จัดก�รตรวจสอบภ�ยใน โดยมีเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร 
  สรรห�ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล เข้�ร่วมเพื่อ 
  สังเกตก�รณ์
3. ก�าหนดมาตรการด�าเนินการ
เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล 
จะเป็นผู้สรุปร�ยง�นและเสนอร�ยง�นในก�รดำ�เนินก�รต่อ 
ข้อร้องเรียนและก�รแจ้งเบ�ะแส เสนอต่อกรรมก�รผู้จัดก�รหรือ
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รแล้วแต่กรณี เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติก�ร
ดำ�เนินก�รนั้น 

ในกรณทีีเ่ปน็เร่ืองท่ีกระทบตอ่ช่ือเสยีง ภ�พลกัษณ ์หรอืฐ�นะท�งก�ร
เงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบ�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริห�รระดับสูงประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� 
ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล จะเสนอต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
และ/หรือคณะกรรมก�รบริษัท

การรายงานผลการด�าเนนิการและตรวจสอบ
ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน หรือเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห� 
ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล จะร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รที่ได ้
กระทำ�ไปแล ้วทั้ งหมดให ้ผู ้บริห�รระดับสูงของบริษัท และ
คณะกรรมก�รรับทร�บ
พนักง�นทกุคนตอ้งลงน�มในแบบฟอร์มและใหค้ำ�รับรอง เพือ่ยนืยนั
ว่�ได้รับรู้เน้ือห�ของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ซึ่งปร�กฏในหน้�
สุดท้�ยของจริยธรรมและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ เพ่ือเป็น
เครื่องยืนยันว่�ได้อ่�นแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดใน
เรื่องต่�งๆ ทั้งนี้ พนักง�นไม่ส�ม�รถใช้ข้ออ้�งว่�ไม่ได้อ่�นหรือไม่ได้
ลงน�มรับรู้ในแบบฟอร์มม�เป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติต�ม

ห�กนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร มีก�รยกเลิกก�รที่ข้อกำ�หนด
ข้อใดข้อหนึ่งในนโยบ�ยนั้น ก�รถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจ�ก
คณะกรรมก�รบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อกำ�หนดที่ถูกยกเลิกนั้น
ให้ทร�บในทันทีต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

มาตรการคุ ้มครองผู ้ร ้องเรียน หรือผู ้แจ้งเบาะแส
การกระท�าผิด
1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบ�ะแส ผู้ร้องเรียนและ 
 ผู้ถูกร้องเรียน เป็นคว�มลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่�ที่จำ�เป็น โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย 
 และคว�มเสยีห�ยของผูร้�ยง�น แหลง่ทีม่�ของขอ้มลู หรอืบคุคล 
 ที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับคว�มเสียห�ยจะได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยด้วย 
 กระบวนก�รที่มีคว�มเหม�ะสมและเป็นธรรม

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) 25




