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สารจากประธาน

3บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในช่วงปลาย	

ปี	2559	 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในบางประเทศยังคงเติบโตได้ต่ำากว่าที่	

คาดไว้	 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์	Brexit	 และ

สถานการณ์ทางการเงินในหลายๆ	ประเทศ	แต่อย่างไรก็ตามสภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศที่มีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก	อย่าง

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ยงัคงมกีารขยายตวัไดดี้ในชว่งคร่ึงปหีลงั	จาก

การบริโภคภายในประเทศที่มีการเติบโตเพ่ิมมากขึ้น	 ในขณะท่ี

เศรษฐกจิในสหภาพยุโรป	และประเทศญีปุ่น่มีการขยายตวัเพยีงเลก็

นอ้ย	จากปญัหาการวา่งงานในสหภาพยโุรป	และการตกอยู่ในสภาวะ

เงินฝืดเรื้อรังของประเทศญี่ปุ่นและสำาหรับประเทศไทย	 ในช่วงครึ่ง

ปแีรกเศรษฐกจิมกีารเตบิโตได้ด	ีอนันา่จะมผีลมาจากการลงทนุของ

ภาครัฐ	 และการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ	 แต่ยัง

คงมีความกังวลกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ	ส่งผลให้

ดชันคีวามเชือ่มัน่ภายในประเทศปรบัตัวลดลงเลก็นอ้ยหากเทียบกบั

ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำาหรับอุตสาหกรรมเหล็กในปี	 2559	 นั้น	 พบว่าปริมาณการจัด

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง

ร้อยละ	10.86	เมื่อเทียบกับปีก่อน	ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับ

ปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น	อันน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้าน

ราคาเหล็กที่มีการปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากหากเทียบกับปี	2558	

ซึง่สง่ผลให	้ผลการดำาเนนิงานของบรษิัทฯ	ในป	ี2559	มปีรมิาณยอด

ขาย	(ตัน)	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	8.21	 โดยมีรายได้รวมอยู่ท่ี	

7,150.37	ลา้นบาท	และมกีำาไรเทา่สทุธเิทา่กบั	546.38	ลา้นบาท	เพิม่

ขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	1,370.96

ในป	ี2560	สภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศมหาอำานาจของโลกอยา่ง

สหรฐัฯ	และประเทศญีปุ่น่	นา่จะมแีนวโนม้ขยายตวัไดดี้ขึน้จากปกีอ่น	

จากการบริโภคภายในประเทศ	และการใชน้โยบายเชงิรกุของรฐับาล

สหรัฐฯ	เช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว

จากการลงทุนของภาครัฐบาลในขณะที่ประเทศจีนน่าจะมีแนวโน้ม

ชะลอการเติบโตลงเล็กน้อยจากการการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ	

เพือ่ลดความรอ้นแรงของบางภาคธรุกจิ	สำาหรบัประเทศไทยเองกเ็ช่น

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธานกรรมการ

รับแต่งตั้งวันที่	17	มกราคม	2560

สารจากประธานกรรมการ

เดียวกันแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะมีปัจจัยส่งเสริมจาก

การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก	 ท้ังจากนโยบายการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	 และจากมาตรการสนับสนุนกำาลัง

ซือ้ของภาคครวัเรอืนตา่งๆ	จากทางรฐับาล	ประกอบกบันโยบายอตัรา

ดอกเบีย้ยงัคงมแีนวโนม้อยู่ในระดบัต่ำาตลอดป	ี2560	ซึง่นา่จะส่งผล

ให้การลงทุนภายในประเทศมีการเติบโตเพ่ิมข้ึน	 และปริมาณความ

ต้องการใช้เหล็กภายในประเทศน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง

นอกจากการให้ความสำาคัญเชิงบริหารจัดการแล้ว	 บริษัทยังคงให้

ความสำาคญัในดา้นจรยิธรรม	และสง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัปฏบิติั

หนา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบโดยยดึหลกัการกำากบัดูแลกิจการทีด่แีละ

จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่	จากการให้

ความสำาคญัทัง้ในดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการดำาเนินธรุกจิ

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยในปี	2559	 บริษัทได้รับผลการ

ประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	(CGR)	 โดย

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย	(IOD)	ในเกณฑ	์“ดมีาก”	

นอกจากนีบ้รษิัทยงัไดม้กีารดำาเนนิกจิกรรมทางด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่องโดย

ยังคงมุ่งเน้นการดูแลสังคมภายใน	 คือ	 พนักงาน	 และ	 ชุมชนที่อยู่

ใกลส้ถานประกอบการของบรษิัท	ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงาน

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมท้ายสุดนี้	 คณะ

กรรมการบรษิัทขอขอบคณุทา่นผูถ้อืหุน้	คูค่า้ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย	และ

สถาบันการเงินต่างๆ	 ท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานท่ีดี	 ตลอดจน

พนกังานที่ได้ใหค้วามรว่มมอืรว่มใจในการปฏบิตัหินา้ที	่และเป็นสว่น

ร่วมในความสำาเร็จของบริษัทตลอดมา	 ขอให้เช่ือมั่นว่าบริษัทจะ

บรษิัท แปซฟิิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) ด�ำรงแนวทำงกำรด�ำเนิน 

กจิกรรมด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ท่ีมุง่เน้นในด้ำน CSR - in -  

process ด้วยเรำมคีวำมเชือ่มัน่ว่ำกำรบรหิำรจดักำรภำยในท่ีดจีะ 

ส่งเสรมิและเพ่ิมประสิทธภิำพและควำมเชือ่มัน่ต่อทกุฝ่ำย และกำร

ด�ำเนินกจิกรรมทกุด้ำนต้องอำศัยควำมรู้ ควำมสำมำรถของบคุลำกร

ทกุคน ซึง่บคุลำกรเปรยีบเสมอืนตวัแทนขององค์กรทีต้่องมคีวำม 

พร้อมและมคีวำมเข้ำใจในวถิแีห่งควำมเป็นแปซฟิิกไพพ์ให้ถ่องแท้

เสยีก่อน เมือ่เรำแขง็แรงเพยีงพอในทกุมติ ิ เรำจะสำมำรถสร้ำง

คณุค่ำขยำยสูส่งัคมภำยนอกได้อย่ำงเข้มแขง็เช่นกนั

ในปี 2560 บรษิัทยงัคงมุ่งเน้นให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกร  

กำรบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อม และกำรดูแลชมุชน ดงันี้

1. บริษัทมีกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ผ่ำนกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนือ่ง เป็นผลให้บรษิัทได้รบัคดัเลอืก

เข้ำรบัรำงวลัสถำนประกอบกำรดเีด่นด้ำนพฒันำฝีมอืแรงงำน   

ซึ่งบริษัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำคุณภำพของบุคลำกรสะท้อนถึง

คณุภำพของสนิค้ำและบรกิำรทีส่่งต่อให้แก่ผูบ้ริโภค

2. บรษิัทได้จดัให้มกีระบวนกำรบรหิำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม โดยมี

กำรก�ำหนดนโยบำยสิง่แวดล้อม และมกีำรด�ำเนนิกำรควบคมุ

ตดิตำม ตรวจสอบและปฎิบัตกิำรแก้ไขปรบัปรุงอย่ำงต่อเนือ่ง 

โดยระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อมของบริษัทผ่ำนกำรตรวจสอบ 

โดยสถำบนัรบัรองมำตรฐำน TUV NORD (Thailand) Ltd. และ 

ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน ISO14001 (Environment Management 

System (EMS) Standard) หรอืมำตรฐำนสำกลส�ำหรบัระบบ

กำรบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมขององค์กร เพือ่เพิม่สมรรถนะ 

สิ่งแวดล้อมภำยในองค์กร นอกจำกนี้ บริษัทยังได้เข้ำร่วม

โครงกำรจดัท�ำคำร์บอนฟตุปริน้ท์ขององค์กร หรอื CFO (Carbon  

Footprint for Organization) ซึง่ช่วยให้บรษิัทสำมำรถประเมนิ

ปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกท่ีปล่อยออกมำจำกกจิกรรมต่ำง  ๆเพือ่หำทำง

ลดขนำดของคำร์บอนฟุตปริน้ท์

3. สร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัชมุชนในบรเิวณใกล้เคยีงโรงงำน โดยได้

เข้ำส�ำรวจและพดูคุยกบัชุมชนเพือ่รบัฟังปัญหำและร่วมกับชุมชน 

ในกำรแก้ไขปัญหำ สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงชมุชนและโรงงำน

ในกำรด�ำเนนิกจิกรรมทัง้หมดน้ัน บรษิัทได้รบัควำมร่วมมอือนัดี  

ทัง้จำกบุคลำกร ผูบ้รหิำรตลอดจนผูม้ส่ีวนเสยีของบรษิัทกลุม่ต่ำงๆ 

อย่ำงต่อเน่ือง เรำเช่ือว่ำกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืเป็นปัจจยัเกือ้หนนุ

กำรด�ำเนนิธรุกจิให้เป็นทีย่อมรบัของสงัคมสะท้อนภำพลกัษณ์ทีด่ี

ของบรษิัท

ท้ำยสุดนี ้คณะกรรมกำรบริษัทขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสียของบรษิทัฯ 

ทุกภำคส่วน ท่ีให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนท่ีด ีตลอดจนพนักงำน

ทีม่คีวำมยดึมัน่ในกำรปฏบิตังิำน ภำยใต้กรอบจรยิธรรมของบรษิัท 

ตลอดมำ ขอให้เชือ่ม่ันว่ำ บรษิทัจะด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบ เพือ่ 

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมของ

ประเทศ และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของทกุฝ่ำย
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

คุณค่า

เป็นผู้น�าในธุรกิจท่อเหล็ก

1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจ�าหน่ายและการส่งมอบท่อเหล็กที่มีคุณภาพ
โดดเด่น ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้

2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของ
บุคลากรในทุกระดับ

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
4. พัฒนาธุรกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

Focus on Customer
มุ่งมั่นให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด
 

Achievement Orientation
มุ่งบรรลุเป้าหมายขององค์กร ของทีม และของบุคลากร
 

Share for Knowledge Management
มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิงบริหารจัดการ จากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติการ
 

Teamwork
มุ่งท�างานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียว เพื่อผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค 
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

Focus on Customer
มุ่งมั่นให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด
 

Achievement Orientation
มุ่งบรรลุเป้าหมายขององค์กร ของทีม และของบุคลากร
 

Share for Knowledge Management
มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิงบริหารจัดการ จากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติการ
 

Teamwork
มุ่งท�างานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียว เพื่อผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค 

บรษิัท แปซฟิิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) (PAP) ได้จดัท�ำรำยงำนฉบบัน้ี

ขึน้ภำยใต้ “แนวทำงกำรจดัท�ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม” 

ซึ่งเผยแพร่โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้

เหน็ถงึแนวทำงทีบ่ริษัทฯ ใช้ด�ำเนนิธรุกจิ และกำรพฒันำในแต่ละ

ด้ำนเพ่ือน�ำไปสูก่ำรเตบิโตของกจิกำรอย่ำงยัง่ยนื บรษิัทฯ ได้รวบรวม

ข้อมลูของปี 2560 เพือ่เปิดเผยให้นักลงทุนรบัทรำบและมีควำมเข้ำใจ 

ถึงควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละมิติ 

ประกอบด้วยด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

กำรรำยงำนในประเด็นที่ได้กล่ำวมำนี้จะครอบคลุมในส่วนกำรด�ำเนินควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมในกระบวนกำรธุรกิจ (CSR-in-process) โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะปรับปรุงและ

พัฒนำกำรด�ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นในรอบปีต่อๆ ไป 

ประเดน็ด้ำนสิทธมินษุยชน

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนและ

กำรช่วยเหลือสังคม

ควำมรบัผิดชอบในกำรผลติ

สนิค้ำและบรกิำร รวมถึง 

ผลประกอบกำรที่สร้ำง

มลูค่ำเพิม่ให้กบันักลงทุน

ดูแล ควบคุมกำรปล่อย

ของเสียจำกกิจกรรม 

กำรด�ำเนินงำนของบรษิัทฯ 

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

สังคม

กำรน�ำเสนอรำยงำนนี้ เป็นรำยงำนท่ีกล่ำวถึงนโยบำยและกำร

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบ

ที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผลกระทบเหล่ำนั้น ด้วยแนวทำงควำม 

รับผิดชอบในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้

ขอบเขตการรายงาน 
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจ

หลักในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบ

กำรเชือ่มเหลก็แผ่นโดยใช้ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Electric Resis-

tance Welded: ERW) ด้วยประสบกำรณ์ในกำรผลิตท่อเหล็ก 

มำนำนกว่ำ 45 ปี และกำรผลิตโดยเคร่ืองจักรที่ทันสมัย  

ผสำนเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบและควบคุมโดยวิศวกร

ผู้เชี่ยวชำญ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทที่ผลิตจำกบริษัทฯ 

ของเรำ จึงล้วนได้มำตรฐำนสำกล และได้รับกำรรับรองจำก

สถำบันที่มีชื่อเสียงหลำยแห่งทั่วโลก ทั้งนี้ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของ

เรำเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งตลำดภำยในประเทศ และ

มำกกว่ำ 10 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กมีกำรจ�ำแนก

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็กด�ำ

และท่อเหล็กชุบสังกะสี

ผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยท่อเหลก็ด�ำ และท่อ

เหลก็ชบุสงักะส ี โดยมกี�ำลงักำรผลิต 

รวมอยู่ที่ 450,000 ตันต่อปี ผลิตโดย 

วิธเีชือ่มเหลก็แผ่นซึง่ต้องอำศยัควำม

ต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Electric Resistance 

Welded: ERW) โดยมีทัง้กำรผลติตำม

ค�ำสัง่ลกูค้ำ (Made to order) และผลติ

พร้อมส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำย แบ่งตำม

ประเภทกำรใช้งำน คือ

 • ท่อเหล็กส�ำหรับงำนทั่วไป

 • ท่อเหล็กส�ำหรับงำนโครงสร้ำง

 • ท่อเหลก็ส�ำหรบังำนอุตสำหกรรม

ตัวแทนจ�ำหน่ำยท่อเหล็ก โดยกำร

จ�ำหน่ำยท่อเหล็ก แบ่งเป็น

 • จ�ำหน่ำยท่อเหล็กแบบคุณภำพ

มำตรฐำน ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ  

“ ” (แปซฟิิกไพพ์) โดยทำโมเสะ  

เทรดดิ้ง จะได้รับค่ำตอบแทนในรูป 

ค่ำตอบแทนทำงกำรตลำด (Commission)

 • จ�ำหน่ำยท่อเหลก็แบบคุณภำพ

ทั่วไปภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  

“  ” (ทำโมเสะ)

ตัวแทนกำรจดัส่งสนิค้ำสู่ปลำยทำง

ตวัแทนจ�ำหน่ำยภำยใต้

เครือ่งหมำยกำรค้ำ  /  

ตัวแทนในกำรจัดส่งสินค้ำ

โครงสร้างทางธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด
(บริษัทย่อย)

บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด
(บริษัทย่อย)

เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กด�ำ และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อ

เหล็กท้ังสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมำตรฐำนซึง่จ�ำหน่ำยภำย

ใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ (แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหล็กแบบคุณภำพทั่วไปซึ่ง

จ�ำหน่ำยภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ (ทำโมเสะ) สนิค้ำของเรำตอบสนองควำม

ต้องกำรทั้งในด้ำนงำนโครงสร้ำง งำนระบบ และงำนด้ำนสถำปัตยกรรมที่

ให้ท้ังควำมสวยงำม ทันสมัยและคงทน พนักงำนของเรำทุกคนต่ำงยึดม่ัน

ในกำรส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพและกำรบรกิำร รวมท้ังกำรด�ำเนินธรุกจิ 

ท่ีสร้ำงกำรเติบโตท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับจริยธรรมและ 

กำรดูแล ไม่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภำยใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ทีเ่รำยดึมัน่และประกำศเจตนำรมณ์ 

การด�าเนินธุรกิจของแปซิฟิกไพพ์
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เตรียมข้อมูล
ด้านต่างๆ เข้าสู่

การประชุม

รายงานผล

ตรวจสอบ

พิจารณา
ก�าหนดกลยุทธ์
และงบประมาณ

สื่อสาร
ในองค์กร

ให้รับทราบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จดัท�าแผนปฏบัิติ 
(Action Plan) และ

ด�าเนินการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบด้วยกรรมกำร 10 ท่ำน คอื กรรมกำร

อิสระ 7 ท่ำน และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 3 ท่ำน ซึ่งในจ�ำนวน

กรรมกำรทัง้หมด มกีรรมกำรทีเ่ป็นเพศหญงิ 5 ท่ำน กำรจดัโครงสร้ำง

คณะกรรมกำรบรษิัท เป็นโครงสร้ำงทีส่นบัสนนุให้เกิดกำรถ่วงดลุ 

อ�ำนำจกับฝ่ำยบริหำร มีคณะกรรมกำรชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล คณะ

กรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำกับตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำร

ด�ำเนนิธรุกจิ ตัง้แต่กำรก�ำหนดกลยทุธ์องค์กร กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

จริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ

กำรพิจำรณำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งของผลประโยชน์

ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ดูแลให้องค์กรด�ำเนินธุรกิจท่ีถูกต้อง

ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

และตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบและ

เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ

และโปร่งใส 

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ
ในกำรวำงแผนจัดท�ำด้ำนกลยุทธ์และแผนงำน คณะกรรมกำรบริษัทจะ

พิจำรณำและก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทำงและเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 

โดยค�ำนึงถึงสภำพแวดล้อมของธุรกิจ โอกำสและควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้

ต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอด Value Chain กำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มำใช้อย่ำงเหมำะสม ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสีย และมีกำร

ทบทวนเรื่องดังกล่ำวอย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี รวมทั้งก�ำกับให้ฝ่ำยบริหำรสื่อสำร

ให้ทั่วทั้งองค์กร และติดตำมให้มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน โดยมุ่งหวัง

ประสิทธิผลในด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี

จริยธรรม กำรค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำมำรถปรับตัวได้ 

ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ด้านกลยุทธ์ของธุรกิจ
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กำรติดตำม ทบทวน ปรบัปรงุ แผนธรุกจิในระหว่ำงปีนัน้ จะมีฝ่ำย

ตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบและตดิตำมถงึกำรปฏบัิติงำนตำม

แผนงำนที่ได้เสนอ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกำร

รำยงำนผลกำรตดิตำมดงักล่ำวต่อผูบ้รหิำรสงูสดุของหน่วยงำนน้ันๆ 

รวมทัง้ผูบ้รหิำรสงูสดุขององค์กร นอกจำกนี ้ฝ่ำยบรหิำรจะมกีำร

ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ของเป้ำหมำยและ 

แผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อ

เสนอกำรทบทวน ปรบัปรงุ หรอืรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

ด้ำนกำรจัดท�ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้มอบหมำยให้แต่ละ

ฝ่ำยจดัท�ำแผนกำรบรหิำรควำมเส่ียงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำ ให้ควำมเห็น ตลอดจนกำรติดตำม

ควำมคืบหน้ำของแผนกำรด�ำเนินควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือ

สรุปและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

คณะท�ำงำนที่รับผิดชอบงำนในส่วนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ประกอบด้วยหน่วยงำนกำรตลำด หน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์  

หน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำน

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักกำรประกอบธุรกิจภำยใต้จริยธรรมและ 

จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ท่ีได้จัดท�ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

เป็นเสมอืนคู่มือให้ค�ำแนะน�ำและแนวทำงที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับ 

กำรปฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัคณุค่ำส�ำคญัและหลกักำรด�ำเนนิธรุกจิ 

ของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์ โดยท้ังสี่หน่วยงำนจะร่วมกันจัดท�ำแผนงำน/

กิจกรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและ

บรรษัทภิบำล

ด้านกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมกำรบรษิัทมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

เพือ่ท�ำหน้ำทีก่�ำหนดและเสนอควำมเสีย่งระดบัองค์กร เพือ่น�ำเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกน้ี ทุกหน่วยงำนใน

บรษิัทฯ จะเป็นเจ้ำของควำมเสีย่ง มหีน้ำทีน่�ำเสนอแผนกำรจดักำร

ควำมเสีย่งของหน่วยงำน เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง จะมกีำรตดิตำมควำมคบืหน้ำ

และผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่แข่ง

คู่ค้า

พนักงาน

ชมุชน/
สังคม
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ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น

• พนักงำนทุกคนมีควำมมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อให้

บรรลุถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และเป็นกำรแสดงถึงศักยภำพของพนักงำนทุกคนให้

สะท้อนออกมำในรูปของผลประกอบกำรท่ีดี มีควำมเติบโตอย่ำงยั่งยืนและมั่นคง  

สร้ำงควำมมั่นใจและคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนให้กับผู้ลงทุน

• กำรให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมจริง และมีควำมโปร่งใส  

ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนอย่ำงเท่ำเทียมกัน

ลูกค้า

• กำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำด้วยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภำพ ตรงตำมมำตรฐำนภำยใต้รำคำที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย

• จัดให้มีช่องทำงที่ให้ลูกค้ำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ ปริมำณ และควำมปลอดภัย

ของสินค้ำและบริกำร

คู่แข่งทางการค้า

• ประพฤติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือ

ใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขันที่ดี

• ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือ 

ไม่เหมำะสม

• ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย ไม่โจมตีคู่แข่ง

โดยปรำศจำกข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผล

คู่ค้า
• ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้ำอย่ำงเท่ำเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ

• ปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริต ตำมสัญญำและจรรยำบรรณ

• มีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด

พนักงาน

• ก�ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

• จัดอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในองค์กรเพ่ือควำมเติบโตในหน้ำท่ีกำรงำน

ของพนักงำน

• ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลควำมปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสังคมโดยรวม

• ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น 

ในบุคลำกรของบริษัทฯ โดยเริ่มจำกกำรช่วยกันประหยัดพลังงำนและ

 กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ

• ป้องกนัอบุตัเิหตแุละควบคมุกำรปล่อยของเสียให้อยู่ในระดบัค่ำมำตรฐำน

 ทีย่อมรบัได้

• ให้ควำมช่วยเหลือในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรบริจำค
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ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

“ในปี 2560 รายได้จากการขายของบริษัทอยู่ที่ 7,695.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.00 
มีก�าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการอยู่ท่ี 325.68 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 36.49”

การด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

บรษิัทฯ ยงัคงยดึมัน่นโยบำยสร้ำงควำมเตบิโตทำงธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบั

ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว และยงัคงนโยบำยทีจ่ะจ่ำยปันผลไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธ ิหลงัหกัภำษเีงนิได้ และหลงัหกัส�ำรองตำม

กฎหมำย ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลกำรด�ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ และแผนงำนกำรลงทนุ

ของบรษิัทฯ ส�ำหรบันโยบำยจ่ำยเงนิปันผลของบรษิัทย่อย คณะกรรมกำรของบรษิัทจะพจิำรณำจำกกระแสเงนิสดคงเหลอืเทียบกบั 

งบลงทนุของบรษิัทย่อย หำกกระแสเงนิสดคงเหลอืมเีพยีงพอและได้ตัง้ส�ำรองตำมกฎหมำยแล้ว

กลยุทธ์หลัก
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
1. การผลิตสินค้าคณุภาพ มมีาตรฐาน การขยายฐานลูกค้า

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจในฐำนะผู้ผลิต 

ท่อเหลก็คณุภำพมำกว่ำ 35 ปี โดยยดึหลกักำรผลติสินค้ำท่อเหลก็

ที่มีคุณภำพ และกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ พัฒนำระบบโลจิสติกส์

เพ่ือรองรบักำรขยำยฐำนลกูค้ำ รวมทัง้กำรประชำสัมพนัธ์ตรำสนิค้ำ 

“แปซิฟิกไพพ์”  ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง

2. นวตักรรมและการปรบัปรงุกระบวนการภายในอย่างต่อเนือ่ง

สิ่งที่บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญมำโดยตลอด คือ กำรศึกษำด้ำน

นวตักรรม กำรปรบัปรงุ พฒันำ ระบบกำรท�ำงำน และกระบวนกำร

ภำยใน เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่มีควำมเปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบัน และเป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำง

ต่อเนือ่ง และมกีำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้พนกังำนด้วยกนัในองค์กร

3. การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล

บรษิัทฯ ยดึถอืกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้หลกัธรรมำภบิำล ซึง่มกีำรเปิดเผยข้อมูล

ต่อผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีด้วยควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ และส่ือสำร

ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง ทั้งระบบ Intranet เพื่อให้พนักงำนรับทรำบ และ

ท�ำควำมเข้ำใจนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดขีองบรษิัทฯ และกำรเปิดเผย

ผ่ำนรำยงำนประจ�ำปีและเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพือ่ให้นักลงทุนและผูม้ส่ีวนได้เสยี 

รับทรำบข้อมูลของบริษัทฯ ในทิศทำงเดียวกัน
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บริษัทฯ ตระหนักถงึควำมส�ำคญัในควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

ในฐำนะที่บริษัทฯ เป็นทั้งผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็กคุณภำพ

ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “  ” (แปซิฟิกไพพ์) บริษัทฯ 

เลือกใช้เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัย ควบคุม

โดยทีมวิศวกรท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ ซึ่งจะ

ดูแล ตรวจสอบให้เครื่องจักรมีประสิทธิภำพผลิตสินค้ำได้ตำม

มำตรฐำน นอกจำกนี้ ยังมีกระบวนกำรทดสอบผลิตภัณฑ ์

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ำ 

สินค้าคุณภาพและบริการที่โดดเด่น
เพ่ือสร้ำงควำมยัง่ยนืให้กบัธรุกจิ บรษิัทฯ มกีระบวนกำรท�ำงำนและพฒันำจดุเด่นทัง้ด้ำนสนิค้ำและบรกิำร ท�ำให้บรษิัทฯ เป็นผูน้�ำในตลำด

และธุรกจิท่อเหลก็คณุภำพของประเทศ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

•	 การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
และตรงตามความต้องการ

•	 การส่งมอบสินค้า

ด้านผู้บริโภค

• ให้ความรู้	ข้อมูลที่ถูกต้อง
• เปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน

ตรวจสอบ

วตัถดุบิ (เหลก็ม้วน)

100% ก่อนเข้ำสู ่

กระบวนกำรผลิต

การผลติ 

ใช้เครือ่งจกัรทีท่นัสมยั 

และควบคมุกำรผลติ

โดยวศิวกรผูเ้ชีย่วชำญ

ทดสอบ

คณุภำพสนิค้ำตำมท่ี

มำตรฐำนก�ำหนด

พร้อมออกใบรบัรองสนิค้ำ

ส่งมอบสนิค้า

ตรงตำมควำมต้องกำร

อย่ำงทันเวลำ

สินค้ำภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “แปซิฟิกไพพ์” เป็นสินค้ำ 

ทีมี่ควำมแขง็แรง สร้ำงควำมปลอดภยั เหมำะสมกบัประเภทของ

งำนท่ีน�ำไปใช้ นอกจำกน้ี ทุกครัง้ท่ีมกีำรจ�ำหน่ำยท่อแบบมำตรฐำน  

บริษัทฯ จะออกใบรบัรองคณุภำพสนิค้ำให้กบัลกูค้ำเพือ่เป็นกำร 

รบัประกันคณุภำพ และสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูบ้รโิภค ดงันัน้ กำรด�ำเนิน

ธรุกจิให้มคีวำมแข็งแกร่ง เรำจงึยึดมัน่ในหลักควำมรบัผิดชอบต่อ 

ผูบ้ริโภค ดงัน้ี

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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บริษัทฯ มีกำรตรวจสอบวตัถดิุบ (แผ่นเหลก็รดีร้อน : “เหลก็ม้วน”) 

ก่อนน�ำเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติ โดยกำรตดัชิน้ส่วนของเหล็กม้วน 

ทกุม้วนมำตรวจสอบคณุภำพ ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนต่ำงๆ หรอืไม่ 

ในกระบวนกำรผลติ บริษัทฯ ใช้เคร่ืองจกัรทีท่นัสมยั และผ่ำนกำร 

ตรวจเช็กภำพอย่ำงสม�ำ่เสมอ เมือ่สินค้ำผลติเสร็จสมบรูณ์แล้ว กจ็ะ

ผ่ำนกำรทดสอบคณุภำพต่ำงๆ ตำมแต่ละมำตรฐำนของผลติภณัฑ์ 

เช่น กำรรบัแรงดนัน�ำ้ กำรดดัโค้ง กำรทดสอบรอยตะเขบ็ และ 

คณุสมบตัอิืน่ๆ ท่ีส�ำคญั บริษัทฯ จะท�ำกำรออกใบรบัรองคุณภำพ

สนิค้ำให้กบัลกูค้ำทกุครัง้ทีม่กีำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำคุณภำพ 

บริษัทฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรจัดส่งสินค้ำที่ตรงต่อ

ควำมต้องกำรของลกูค้ำ อย่ำงทนัเวลำและปลอดภยั และเพือ่ส่ง

มอบสินค้ำคณุภำพทีม่คีวำมปลอดภยัให้กบัผู้ใช้งำนแล้ว บริษัทฯ 

ยงัให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงทมีงำนคณุภำพ พร้อมทีจ่ะส่งมอบ

คณุค่ำให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ผ่ำนโครงกำรจดักำร

ฝึกอบรม เพิม่พนูทกัษะทีจ่�ำเป็นให้กับพนกังำน เพือ่ให้ปฏบิตังิำน

ได้ดมีปีระสทิธภิำพทัง้ด้ำนกำรผลติ กำรขำย หรอืกำรส่งมอบสนิค้ำ 

เช่น “โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรูสู่้กำรพฒันำองค์กร” เป็นกจิกรรม

ทีบ่ริษัทฯ จดัเพือ่ส่งเสรมิให้พนกังำนมคีวำมรู ้ และสำมำรถส่งต่อ

องค์ควำมรูสู้พ่นักงำนคนอ่ืนๆ ผ่ำนกำรจดัท�ำส่ือกำรสอนและกำร

วำงแผนงำนทีม่ปีระสิทธภิำพ โดยเน้นกำรท�ำงำนเป็นทมี ช่วยให้

พนกังำนสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

จดัอบรมให้แก่พนกังานขายของ บรษิัท เกรยีงไทย โลหะกจิ จ�ากัด

แบ่งปันความรู ้ก้าวสูอ่นาคต : คณะอาจารย์และนสิติภาควชิา 

วศิกรรมโลหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

เข้าศกึษากระบวนการผลติและตรวจสอบคุณสมบตัเิหลก็ของบรษิทัฯ

บริษัทฯ สร้ำงกำรเข้ำถงึสนิค้ำ โดยจดัสมัมนำให้ควำมรูเ้กีย่วกบั

ผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ให้กบัลกูค้ำกลุม่ตวัแทนจ�ำหน่ำยตำมจงัหวดั

ต่ำงๆ เพือ่ให้เกดิควำมรูค้วำมเข้ำใจในผลิตภณัฑ์อย่ำงถูกต้อง และ

สำมำรถน�ำไปปฏิบัติในกำรแนะน�ำสินค้ำให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้งำน  

น�ำผลติภณัฑ์ไปใช้ได้อย่ำงถกูต้องเหมำะสม ซึง่นอกจำกจะช่วย

เพิม่ควำมปลอดภยัให้กบัผู้ใช้งำนแล้ว ยงัเป็นกำรเพิม่ทำงเลอืก 

ในกำรเลือกซือ้ผลติภณัฑ์คณุภำพท่ีสำมำรถสร้ำงควำมยัง่ยนืให้กับ

งำนก่อสร้ำงต่ำงๆ อันจะน�ำไปสูค่วำมเช่ือมัน่ในคณุภำพผลติภณัฑ์

ของบริษัทฯ 

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีกำรจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงำนให้กับ 

ลูกค้ำ ผูถื้อหุน้ นักลงทุน และนิสตินักศกึษำจำกสถำบนักำรศกึษำ

ต่ำงๆ โดยมวีตัถปุระสงค์หลักในกำรสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กบัผูถ้อืหุน้ 

และ/หรอืนักลงทนุ และสร้ำงควำมมัน่ใจในคณุภำพกำรด�ำเนนิงำน 

ในทุกขัน้ตอนแก่ลกูค้ำของบริษัทฯ อกีทัง้ยงัเป็นกำรสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนโครงสร้ำงท่อเหล็กต่ำงๆ รวมไปถงึกำรเปิด

มมุมองในกำรออกแบบงำนก่อสร้ำงให้กบันิสตินักศกึษำท่ีจะกลำย

เป็นนักออกแบบในอนำคต พร้อมท้ังสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงบรษิัทฯ 

กบัสถำบนักำรศกึษำต่ำงๆ อีกด้วย

จำกกำรด�ำเนินงำนท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ มุง่หวงัว่ำ จะร่วม

เป็นส่วนหนึง่ในกำรพฒันำอตุสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของประเทศ 

และเสรมิสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยัในชีวติประจ�ำวันของประชำกร  

ผ่ำนผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภำพมำตรฐำนสำกล และกำรใช้งำนโครงสร้ำง 

ท่อเหลก็อย่ำงถกูวธิ ีตรงตำมประเภทกำรใช้งำน รวมไปถงึกำรพฒันำ 

ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมต่ำงๆ ให้มคีวำมคงทน สวยงำมอย่ำงยัง่ยนื

สร้างการเข้าถึงสินค้า
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ด้านสังคม

บริษัทฯ เคำรพในสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำม 

กฎหมำย โดยก�ำหนดนโยบำยเรือ่งสทิธมินษุยชนของผูม้ส่ีวนได้เสีย  

ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ  

รวมทัง้มกีำรก�ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรร้องเรยีนกรณท่ีีไม่ได้

รบัควำมเป็นธรรมหรอืพบเหน็สิง่ผดิปกต ิโดยมกีรรมกำรสอบสวน

ข้อเท็จจริงเพ่ือด�ำเนนิกำรแก้ไข พร้อมทัง้เผยแพร่ช่องทำงในกำร 

รบัแจ้งข้อร้องเรยีนผ่ำนทำงเว็บไซต์ และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ 

แนวทางการด�าเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ มคีวำมเช่ือมัน่ และตระหนักถึงควำมส�ำคญัของบคุลำกร 

ท่ีเป็นปัจจัยในกำรขับเคล่ือนกำรบริหำรงำนขององค์กรไปสู่ 

เป้ำหมำยข้ำงหน้ำ จงึมีกระบวนกำรปฏบิตัแิละวำงแผนตัง้แต่กำร

สรรหำบคุลำกร กำรรกัษำและพฒันำให้บคุลำกรมคีวำมรู้ ทกัษะ 

ควำมสำมำรถตำมทีอ่งค์กรคำดหวงั ภำยใต้ Corporate Valued 

ขององค์กร คอื กำรให้ควำมส�ำคญักบัลูกค้ำ กำรมุง่สูค่วำมส�ำเรจ็ 

มุง่เน้น เสรมิสร้ำงวฒันธรรมในกำรแบ่งปันควำมรู ้ควำมเป็นผูน้�ำ 

และกำรท�ำงำนเป็นทมี เพือ่ให้เกดิกำรพฒันำในทศิทำงเดยีวกนั 

และร่วมผลกัดนัเป้ำหมำยสูงสดุขององค์กร

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ออกแบบโครงสร้าง
องค์กร ตามความ
เหมาะสมของการ
บรหิารจัดการงาน

มีกระบวนการและ
เลือกใช ้ เคร่ืองมือ 
การท�าแบบทดสอบ
และสมัภาษณ์เพือ่ให้
ได ้มาซึ่งผู ้สมัครที่
ตรงตามคุณสมบัติ
ทีต้่องการตามหน้าที่
น้ันๆ

เลือกใช้เครื่องมือที่
ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
เหมาะสม  อาท ิการ
วางแผน พัฒนา
บุคลากร แผนการ
พัฒนาบุคลากร-
รายบคุคล (IDP) การ
พฒันาทกัษะทีจ่�าเป็น
ต่อการท�างาน (CBT)

จัดให้มีโครงสร้าง
เงินเดือน (Salary 
Structure) ทีชั่ดเจน 
สอดคล้องกับตลาด
แรงงานและค่างาน 
โดยมผีลตอบแทนทัง้
รูปตัวเงนิ และไม่เป็น
ตัวเงิน โดยใช้ระบบ
การประเมนิผลงาน

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมหลักคือ
การปฏบิติังาน โดย
ให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการท�างาน  
และความสัมพันธ์
อันดีต ่อพนักงาน 
และพนกังานด้วยกัน 
รวมทัง้ต่อผูบ้ริหาร

ออกแบบ
โครงสร้าง
องค์กร

การสรรหาและ
คัดเลือก
บุคลากร

ส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร

บรหิารจดัการ
ระบบการจ่ายค่า
ตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม

ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม
แรงงานสัมพนัธ์
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การจ้างงาน

• พนกังำนของบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2560 แบ่งออกเป็น

คนไทยมีอำยไุม่ต�ำ่กว่ำ 18  ปี จ�ำนวนพนักงำนคนไทยท้ังหมด 

752 คน อำยเุฉลีย่ 33  ปี อำยงุำนเฉลีย่ 5  ปี แบ่งเป็นเพศชำย  

581 คน และเพศหญงิ 171  คน

• ไม่มกีำรจ้ำงแรงงำนเดก็ หรอืกำรบงัคบัใช้แรงงำน

• ปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเท่ำเทยีมกบัทกุเพศ เชือ้ชำต ิศำสนำ และ

วฒันธรรม

กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน 
(Employee Resourcing)

1. การวางแผนอตัราก�าลงัคน (Manpower Planning) 

กำรวำงแผนอตัรำก�ำลงัคน มำจำกกำรจดัท�ำแผนกลยุทธ์ (Strategy 

Map) โดยใช้ Balanced Scorecard: BSC เป็นเครือ่งมอืในกำร 

การด�าเนินการด้านบุคลากร

2559 2560

ก�ำหนดแผนกลยทุธ์อย่ำงชัดเจน ดงัน้ัน ทุกหน่วยงำนจงึต้องมกีำร

พจิำรณำอตัรำก�ำลงัคนให้เหมำะสมกบัเป้ำหมำยหรอืแผนกลยทุธ์

ขององค์กร โดยหน่วยงำนทรพัยำกรมนุษย์พิจำรณำทบทวนเพิม่เตมิ

เพือ่ให้เกิดควำมเหมำะสมกบัปรมิำณงำนและปรมิำณคนต่อไป

2. การสรรหา (Recruitment)

กระบวนกำรสรรหำพนกังำนในแต่ละต�ำแหน่ง จะต้องผ่ำนกำรคดัเลอืก

ผูส้มคัรจำกใบสมคัรทีส่่งมำ จำกน้ันจงึเข้ำสูก่ระบวนกำรท�ำแบบ

ทดสอบ 3 ประเภท คอื ประเภทควำมรูท่ั้วไป และควำมรู้ท่ีเกีย่วกบั

งำนในหน้ำท่ีน้ันๆ รวมท้ังท�ำแบบทดสอบบคุลิกภำพ และข้ันตอน

สดุท้ำยคอืกำรสัมภำษณ์โดยหน่วยงำนของต�ำแหน่งงำนทีเ่ปิดรับ 

ร่วมกบัหน่วยงำนทรพัยำกรมนุษย์ 

165

559

171

581

สรรหาและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า และเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี

กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคคลากร

•	 คัดเลอืกบุคคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่
•	 จดัอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
•	 ส่งเสริมให้พนกังานมคีวามเป็นผูน้�า

ปฏบิตัติามแนวทางการก�ากับดแูลกิจการ	
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจ

•	 ปฏิบัติตามกรอบ	CG	ของบริษัท
•	 เป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจ
•	 ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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3.  ข้อมลูการฝึกอบรมของบคุลากรในองค์กร 

 Training Road Map (TRM)

หน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์มีกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม โดยจัด

หลักสูตรวำงแผนกำรอบรมร่วมกับหน่วยงำนในองค์กร เพ่ือจัด

ท�ำหลกัสตูรกำรฝึกอบรมภำยใน และจดัหำหลกัสตูรจำกสถำบนั

ภำยนอก โดยทุกแผนกจะมีกำรพิจำรณำแผนพัฒนำบุคลำกร 

รำยบคุคล (Individual Development Plan) ซึง่หน่วยงำนทรพัยำกร

มนุษย์มีกำรก�ำหนดกรอบกำรพิจำรณำแผนให้กับผู้บังคับบัญชำ

สูงสุดของแต่ละหน่วยงำน โดยมีกระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ

บคุลำกรรำยบคุคล ดงัน้ี

IDP

ผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ (Gap Analysis) จะน�ำมำเป็นข้อมูล

ในกำรพัฒนำบุคลำกรโดยใช้เครื่องมือต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม 

(Training) กำรสอนงำน (Coaching) กำรฝึกอบรมขณะปฏิบติังำน 

(On the Job Training) พี่เลี้ยง (Mentor) Media Training และ 

กำรท�ำกจิกรรมเพ่ือปิดช่องว่ำง (Close Gap Competency) ให้พนักงำน 

มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ ตำมที่องค์กรคำดหวัง 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บรษิัทฯ ได้จดักำรอบรม และส่งพนกังำนเข้ำรับกำร

อบรม คดิเป็นชัว่โมงกำรอบรมเฉลีย่คนละ 10.86 ชม. ซึง่บรษิัทฯ 

ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำฝีมอืแรงงำนของพนกังำนมำอย่ำง

ต่อเนือ่ง และได้จดักำรอบรมควำมรูแ้ละฝึกฝนทกัษะให้พนักงำนมำ

มำกกว่ำ 5 ปี จนบรษิทัฯ ได้รบัคดัเลอืกให้เข้ำรบัรำงวลัสถำนประกอบกำร

ดเีด่นด้ำนพัฒนำฝีมอืแรงงำน จำกกรมพฒันำฝีมอืแรงงำน เมือ่วนัที ่

1 กนัยำยน 2560

4. การบริหารค่าตอบแทน (Reward Management)

บริษัทฯ ใช้นโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทนเป็นเครื่องมือหลัก 

ในกำรสรรหำและรกัษำพนกังำน ทัง้ในส่วนของค่ำตอบแทนทีเ่ป็น

ตวัเงิน และค่ำตอบแทนในรปูแบบท่ีไม่เป็นตวัเงนิ ผ่ำนกจิกรรมที ่

หลำกหลำย ซึง่ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิจะวดัได้จำกควำมเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ 

ของพนกังำนจำกรำยได้ทีเ่ตบิโตขึน้ โดยใช้กำรประเมนิผลงำน ซ่ึงมี 

KPIs เป็นตัวช้ีวดัผลของงำน และมีกำรเสนอให้พนักงำนสอบเลือ่น

ต�ำแหน่ง ส�ำหรบัค่ำตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงนิ จะเป็นส่วนท่ีส่งเสรมิ

ให้พนกังำนมคีวำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี มคีวำมรู ้ ทกัษะในงำนที่ 

รับผิดชอบได้ดีข้ึน ผ่ำนกิจกรรมกำรอบรมท้ังอบรมภำยในและ 

กำรส่งพนกังำนอบรมกบัสถำบนัภำยนอก มีกำรจดัสภำพแวดล้อมที่

เหมำะสม สำธำรณปูโภคพืน้ฐำนท่ีจ�ำเป็นต่อกำรปฏิบติังำน รวมทัง้

กำรจัดกจิกรรมแรงงำนสมัพนัธ์ สร้ำงควำมผกูพนัธ์ระหว่ำงพนกังำน

และองค์กร รวมท้ังช่วยให้พนักงำนผ่อนคลำยควำมเครยีดจำกหน้ำที่

กำรงำน เช่น กำรแข่งขันกฬีำส ีกำรสมัมนำนอกสถำนท่ี (Outing) 

กจิกรรมอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย เป็นต้น 

5. การบริหารอาชีพ (Career Management)

บรษิัทฯ จัดให้มกีระบวนกำรวำงแผน และก�ำหนดแนวทำงเพือ่ดึง

ศกัยภำพให้ถูกน�ำมำใช้อย่ำงเหมำะสมเพือ่สนับสนุนผลกำรปฏิบัติ

งำนหลกั และส่งเสรมิให้เกดิกำรเตบิโตในสำยอำชพีอย่ำงเหมำะสม

ประเมินความสามารถ
ของพนักงาน

ด�าเนินการพฒันา

ก�าหนดเครื่องมือ
การพัฒนาบุคลากร

จัดท�าแผน
พัฒนาราย

บุคคล

ก�าหนดมาตรฐานความ
สามารถที่ต้องการ

ติดตามและ
ประเมินผล
การพัฒนา

1

6

2

5

3

4
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1) ความก้าวหน้าตามสายอาชพี (Career Path)

จดัให้มกีำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำตำมสำยอำชพีของพนกังำนอย่ำง

ทัว่ถงึและเป็นธรรม ตำมต�ำแหน่งงำน  โดยพจิำรณำจำกควำมยำก - 

ง่ำยของงำน รวมถงึกำรแบ่งระดับทกัษะในแต่ละต�ำแหน่งงำน และ

น�ำไปใช้ในกำรจดัท�ำโครงสร้ำงเงินเดอืน

2) การเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่ง (Promotion System)

หลงัจำกพนกังำนผ่ำนระบบกำรพฒันำควำมรู ้ทกัษะ ควำมสำมำรถ 

เหมำะสมตำมต�ำแหน่งแล้ว บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนได้

ทดสอบเลือ่นขัน้เลือ่นต�ำแหน่งทกุระดบัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ 

ก�ำหนด 

3) การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสูงและแผนสืบทอดต�าแหน่งผูบ้รหิาร

   ระดบัสงู 

ในกำรสรรหำผูบ้รหิำร บริษัทฯ จะพจิำรณำจำกบคุลำกรในองค์กร

ก่อนกำรเปิดรบับคุคลภำยนอก เนือ่งจำกบริษัทฯ เหน็ว่ำกำรเป็น 

ผูบ้รหิำรนอกจำกจะต้องมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 

มคีวำมเข้ำใจในธรุกจิของบริษัทฯ อย่ำงแท้จรงิ นอกจำกน้ันยงัต้อง

เข้ำใจในวฒันธรรมองค์กร และมคีวำมซ่ือสตัย์ รวมท้ังต้องเป็นผูม้ี

คณุธรรม จรยิธรรมทีดี่ด้วยโดยกำรสรรหำนัน้บรษิัทฯ จะมอบหมำย

งำนท่ีมคีวำมท้ำทำย และมกีำรประเมนิผลกำรปฏิบติังำน รวมทัง้

ต้องศกึษำและปฏบิตังิำนด้ำนอืน่ๆ ในองค์กร เพือ่พฒันำทกัษะ 

กำรเป็นผูน้�ำและควำมรอบรู้ในงำนทุกด้ำน

6. แรงงานสมัพนัธ์ 

กจิกรรมแรงงำนสัมพนัธ์เริม่ต้นเกีย่วข้องกนันับจำกวนัแรกทีเ่ร่ิม

งำนจนกระทัง่ลำออกจำกงำน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรท�ำสญัญำจ้ำงงำน 

กำรมอบหมำยงำน กำรจดัสวสัดกิำรแรงงำน ควำมปลอดภยัใน

กำรท�ำงำน กำรเล่ือนต�ำแหน่ง กำรปรบัเงนิเดอืนประจ�ำปี กำรท�ำ 

ข้อตกลงเก่ียวกบัสภำพกำรจ้ำงงำน และกจิกรรมพัฒนำและส่งเสรมิ

แรงงำนสัมพนัธ์ เป็นต้น

การด�าเนินการ ความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรม

จดักจิกรรม D.I.Y ในเทศกำลวนัวำเลนไทน์ 

วนัสงกรำนต์ วนัพ่อและวนัแม่

ลดควำมเครียด เกิดควำมผ่อนคลำย

และพนกังำนได้พบปะ และท�ำควำมรูจ้กั

ระหว่ำงหน่วยงำนผ่ำนกจิกรรม

จัดท�ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ โดย

พนกังำนมพีงึพอใจในกำรเข้ำร่วมกจิกรรม 

ร้อยละ 85.61

ลงบทควำมสำระน่ำรู้ใน Intranet และให้

พนกังำนร่วมตอบค�ำถำมชงิรำงวลั

เพ่ือให้พนักงำนได้รับสำระควำมรู้และ

เป็นกำรแบ่งปันควำมรู้ภำยในองค์กร

จ�ำนวนผู้เข้ำชมในระบบ Intranet และ

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมตอบค�ำถำมเพ่ิมขึ้นจำก 

ปีที่ผ่ำนมำ และมีควำมหลำกหลำยของ 

หน่วยงำนท่ีเข้ำร่วม

การด�าเนินการ ความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรม

กจิกรรม Morning Talk
เพือ่ให้พนกังำนทกุคนมคีวำมเข้ำใจเนือ้หำ

สำระเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่ำจะเป็น

ด้ำนกฎระเบียบท่ีมีกำรออกใหม่ หรือท่ี

มีกำรปรับปรุง รวมทั้งข่ำวสำรและสำระ

ประโยชน์ต่ำงๆ

กำรปฏิบัติตำมระเบยีบบรษิัทฯ ของพนักงำน

กำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนระบบ Intranet ของ 

บริษัทฯ บอร์ดประชำสัมพันธ์ทุกศูนย์

ปฏบิตังิำน E-mail, E-Smart ISO 

 1)  การจัดกจิกรรมแรงงานสมัพันธ์  

 2)  การส่ือสาร
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การด�าเนินการ ความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรม

โครงการ “PAP ปันรักปันใจ” 

1. เปิดรบัเครือ่งเขยีนหรอืของขวญั 

 เพ่ือมอบให้เดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษำ
ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ 

แบ่งปันตำมก�ำลังของแต่ละบุคคล เพ่ือ

เป็นกำรส่งเสริมจิตส�ำนึกท่ีดีของกำรอยู่

ร่วมกนัในสงัคม

จ�ำนวนเครือ่งเขียนและของขวญัท่ีพนักงำน

ส่งมอบร่วมกบัอปุกรณ์เครือ่งเขยีนท่ีบรษิทัฯ 

เตรยีม โดยสำมำรถส่งมอบให้กบัโรงเรยีน

ได้ 6 แห่ง

2. รบับรจิำคเสือ้ผ้ำที่ไม่ได้ใช้แล้ว

 เพ่ือส่งต่อให้แก่มลูนธิกิระจกเงำ 

จ�ำนวนเส้ือผ้ำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรวมกับ

เส้ือโปโลรุน่เก่ำทีย่งัไม่ผ่ำนกำรใช้งำนของ 

บรษิัทฯ โดยยอดรวมท่ีได้คอื จ�ำนวน 945 

รำยกำร

 3)  กจิกรรมส่งเสรมิจิตส�านกึในการช่วยเหลอืและแบ่งปันต่อคนในสงัคม

บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักกำรประกอบธุรกิจภำยใต้จริยธรรมและ 

จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ที่ได้จัดท�ำเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 

เป็นเสมอืนคูม่อืให้ค�ำแนะน�ำและแนวทำงทีเ่ป็นประโยชน์ส�ำหรบักำร

ปฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัคุณค่ำส�ำคญัและหลกักำรด�ำเนนิธรุกจิ 

ของบรษิัทฯ ทีป่ฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสีย  โดยในปี 2560 มกีำรด�ำเนนิ

กจิกรรมต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย ดงันี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยดึม่ันในหลกักำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีม และ

ปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีององค์กร โดยส่ือสำร 

และเปิดเผยข้อมูลทีจ่�ำเป็นต่อผูถ้อืหุน้อย่ำงถกูต้อง โปร่งใส และเป็น

ปัจจบุนั ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ รำยงำนประจ�ำปี และรำยงำน

กำรประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกิจกรรมพำผู้ถือหุ้น 

เข้ำเย่ียมชมโรงงำน เพ่ือชมกระบวนกำรผลติท่อเหลก็ของบริษัทฯ 

และเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ได้พูดคยุ ซกัถำม และแสดงควำมคิดเหน็

ร่วมกบัผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ รวมถงึมกีำรพบปะและให้สมัภำษณ์กบั

นกัวเิครำะห์จำกสถำบนัต่ำงๆ โดยตอบสนองควำมคำดหวงัของ 

ผูถ้อืหุน้ ด้วยผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ และควำมเตบิโตของธรุกจิ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
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พนักงาน

บรษิัทฯ ดแูลพนกังำนให้มชีวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ ีทัง้ด้ำนควำมเตบิโต

ทัง้ด้ำนรำยได้และเน้นด้ำนกำรฝึกอบรมพัฒนำ เพ่ือให้พนกังำนมคีวำมรู ้ 

ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน สำมำรถเตบิโตไปพร้อมกบัองค์กร ตำม

รำยละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อกำร แนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำน 

กำรบรหิำรทรพัยำกรมนษุย์ ในหน้ำ 11 นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัดูแลด้ำน

สวัสดกิำรทัง้ด้ำนกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี กำรจดักจิกรรมวนัส�ำคญั 

ต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดรีะหว่ำงเพือ่นร่วมงำน และทศันคติ

ทีด่ต่ีอองค์กร

ลูกค้า

สือ่สำรกบัลกูค้ำผ่ำนพนกังำนขำยทีผ่่ำนกำรอบรม และมคีวำมรู้

ควำมสำมำรถ มกีำรให้ข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัฯ และสนิค้ำผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์บรษิัทฯ หรอืแคต็ตำลอ็ก อีกท้ังยังมกีำรจดั

สมัมนำให้ควำมรูเ้กีย่วกบัผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ ทัง้ลกูค้ำทีเ่ป็นตัวแทน

จ�ำหน่ำยและผูรั้บเหมำ เพือ่ให้ข้อมลูสนิค้ำปัจจบุนัและสนิค้ำใหม่ของ 

บรษิทัฯ จนเกดิกำรรบัรูสิ้นค้ำ รวมถงึสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในผลติภณัฑ์

ของบริษทัฯ ท�ำให้เกดิกำรสัง่ซือ้สนิค้ำท่ีเพิม่ข้ึน 

คู่ค้า

มกีำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัตัวแทนผูจ้ดัจ�ำหน่ำยอย่ำงเหมำะสม โดย

สือ่สำรผ่ำนพนกังำนจดัซือ้ E-mail และเอกสำรประกวดรำคำ เพือ่ให้เกิด

กระบวนกำรจดัซือ้ทีเ่ป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำ รวมทัง้ให้ข้อมลูทีเ่ท่ำเทียม

กนักบัตัวแทนผูจ้ดัจ�ำหน่ำยทุกรำย เพือ่กำรเสนอรำคำท่ีถูกต้อง และเง่ือนไข

กำรสัง่ซือ้สนิค้ำท่ีตรงกัน วดัได้จำกกำรปฏิบติัตำมเงือ่นไขกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง และ

เงือ่นไขทำงกำรค้ำ ซึง่มกีระบวนกำรจดัเกบ็เอกสำร ข้อมลูในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง

ท่ีสำมำรถตรวจสอบได้

คู่แข่งทางการค้า

บรษิัทฯ ด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมโปรงใสและยุติธรรม โดยคำดหวังให้เกิด 

กำรแข่งขันท่ีเสร ีและกำรด�ำเนินกจิกรรมทำงกำรตลำดท่ีเป็นธรรม

ชุมชน

บรษิัทฯ มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนและสังคมอยู่เสมอ 

โดยมุง่เน้นชมุชนในบรเิวณโดยรอบสถำนประกอบกำร ผ่ำนกจิกรรมกำรด�ำเนนิ

กำรต่ำงๆ โดยเริม่ตัง้แต่กำรรบัข้อร้องเรยีนจำกผูอ้ำศยัในชมุชนทีอ่ำจได้รับ 

ผลกระทบจำกกำรด�ำเนนิงำนของบรษิัทฯ ไปจนถึงกำรด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่ส่ง

เสรมิคณุภำพชีวติ และควำมเป็นอยูข่องคนในชุมชน 
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ด้านสิ่งแวดล้อม

บรษัิทฯ เป็นผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมผลติท่อเหลก็ ด�ำเนิน

กจิกรรมต่ำงๆ โดยมุง่มัน่ในกำรจดักำรสิง่แวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ 

และทบทวนผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็นระยะๆ เพือ่ให้เกดิควำม

มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม มีกำรควบคุมป้องกัน 

และปรับปรงุอย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่เป็นกำรสนองวสัิยทศัน์ของบรษิัทฯ  

ทีก่ล่ำวไว้ควำมหนึง่ว่ำ “มส่ีวนร่วมในกำรพฒันำเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิง่แวดล้อมของประเทศ” โดยมวีตัถปุระสงค์ ดงันี้

1.  บรษิัทฯ  จะควบคมุกำรใช้ และลดกำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 

เช่น ไฟฟ้ำ น�ำ้ และวัตถดุบิหลกัของบริษัทฯ เช่น เหล็ก อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ ด้วยกำรวำงแผนกำรใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

2.  บรษิัทฯ จะลดและ/หรอืก�ำจัดมลพษิทีเ่กดิจำกกระบวนกำรผลติ

ของบรษิัทฯ ทีเ่ป็นสำเหตใุนกำรท�ำลำย น�ำ้ อำกำศ ดนิ พชื 

และสตัว์ ในระบบนเิวศ โดยจะควบคุมให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ี 

กฎหมำยก�ำหนดหรอืดกีว่ำ โดยจะพยำยำมหมนุเวยีนทรพัยำกร 

น�ำกลบัมำใช้อกีให้มำกทีส่ดุ แต่ถ้ำจะน�ำออกนอกบรษิัทฯ จะต้อง

ปฏบิตัอิย่ำงถกูวธิตีำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด

3.  บรษิัทฯ จะด�ำเนนิกำรตรวจตดิตำมตรวจวดั และประเมนิผลกำร

ด�ำเนนิงำน ระบบกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตำมกฎหมำย

กฎระเบยีบของทำงรำชกำร ข้อก�ำหนดของลกูค้ำ และข้อก�ำหนด

ของบรษิัทฯ อย่ำงเคร่งครดั

4.  พัฒนำระบบกำรจัดกำร รวมถึงสมรรถนะด้ำนส่ิงแวดล้อม  

อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้อง

กบัข้อก�ำหนดของกฎหมำย และข้อก�ำหนดอืน่ๆ ทีบ่รษิัทฯ ได้ท�ำ

ข้อตกลงไว้ รวมถงึกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบั

ปัญหำสิง่แวดล้อมของกจิกรรม หรอืผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ทีอ่ยู่

ในขอบเขตระบบกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมทีก่�ำหนดไว้

นโยบำยสิง่แวดล้อมนี้ได้บนัทกึอ้ำงถงึไว้ในคูม่อืกำรจดักำร โดยมี

กำรน�ำไปปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั มกีำรรกัษำ ปรับปรงุ และพฒันำ

อย่ำงต่อเนือ่งโดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ มกีำรแจ้ง หรือสือ่สำรให้

พนกังำนทกุระดบัในองค์กรเข้ำใจ และมีส่วนร่วมยึดถอืปฏบิตัติำม

นโยบำยส่ิงแวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมผลิตท่อเหล็ก และ

เคลอืบชุบเหลก็ด้วยสงักะส ี เน่ืองจำกในภำวะปัจจบุนัประเทศชำติ

ก�ำลงัประสบปัญหำด้ำนพลงังำน ซึง่เป็นปัญหำทีม่คีวำมส�ำคัญและมี 

ผลกระทบต่อกำรด�ำรงชวีติของพนกังำน และเศรษฐกจิของชำต ิ

เป็นอย่ำงมำก ดงัน้ัน ทำงบรษิทัฯ จงึได้ด�ำเนินกำรน�ำระบบกำรจดักำร 

พลงังำนมำประยกุต์ใช้ภำยในบริษัทฯ ทัง้นี ้ บริษัทฯ เลง็เหน็ว่ำ  

กำรอนรุกัษ์พลงังำนเป็นสิง่ส�ำคญัและเป็นหน้ำทีข่องพนกังำนทกุคนที่

ต้องร่วมมอืกันด�ำเนนิกำรจดักำรพลงังำนอย่ำงต่อเนือ่งให้คงอยูต่่อไป

ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึได้ก�ำหนดนโยบำยอนรุกัษ์พลงังำนเพือ่ใช้เป็น

แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนด้ำนพลงังำน และเพือ่ส่งเสรมิกำรใช้พลงังำน

ให้เกดิประสทิธภิำพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ ทัง้นี ้ บรษิัทฯ จงึ 

ก�ำหนดนโยบำยอนุรกัษ์พลงังำน ดงัต่อไปน้ี

1. บรษิัทฯ จะด�ำเนนิกำรและพฒันำระบบกำรจดักำรพลงังำนอย่ำง

เหมำะสม โดยก�ำหนดให้กำรอนุรกัษ์พลงังำนเป็นส่วนหน่ึงของ

กำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อก�ำหนด

อืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง

2. บริษัทฯ จะด�ำเนนิกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพกำรใช้ทรพัยำกร

พลังงำนขององค์กรอย่ำงต่อเน่ือง และเหมำะสมกับธุรกิจ 

เทคโนโลยทีีใ่ช้ และแนวทำงกำรปฏบัิตงิำนท่ีด ี โดยตัง้เป้ำหมำย

ท่ีจะลดกำรใช้พลังงำนลงร้อยละ 2 ของกำรใช้พลงังำนต่อหน่วย

ผลติภณัฑ์ในปีทีผ่่ำนมำ

3. บรษิัทฯ จะก�ำหนดแผนและเป้ำหมำยกำรอนรุกัษ์ในแต่ละปี และ

สือ่สำรให้พนกังำนทกุคนเข้ำใจและปฏบิตัไิด้อย่ำงถกูต้อง

4. บริษัทฯ ถอืว่ำกำรอนรุกัษ์พลงังำนเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผิดชอบ

ของเจ้ำของ ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯทกุระดบัทีจ่ะให้ 

ควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรท่ีก�ำหนด ตดิตำมตรวจ

สอบ และรำยงำนต่อคณะท�ำงำนด้ำนกำรจดักำรพลงังำน

5. บรษิัทฯ จะให้กำรสนับสนุนท่ีจ�ำเป็น รวมถึงทรพัยำกรด้ำนบคุลำกร 

ด้ำนงบประมำณ เวลำในกำรท�ำงำน กำรฝึกอบรม และกำรมส่ีวนร่วม

ในกำรน�ำเสนอข้อคดิเห็นเพือ่พฒันำงำนด้ำนพลงังำน

6. ผูบ้ริหำรและคณะท�ำงำนด้ำนกำรจดักำรพลงังำนจะทบทวนและ

ปรบัปรงุนโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนพลังงำนทกุปี

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงงาน
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กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ น้ัน  

เริม่ตัง้แต่กำรก�ำหนดนโยบำยส่ิงแวดล้อม แต่งตัง้ผู้แทนฝ่ำยบรหิำร

ด้ำนกำรจดักำรสิง่แวดล้อม (EMR) เพือ่ด�ำเนนิกำรควบคมุตดิตำม

กำรน�ำนโยบำยไปปฏบิตั ิ รวมถงึจดัให้มกีำรตรวจสอบและปฏบิตัิ

กำรแก้ไข เพื่อให้เกิดกำรทบทวนและปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

อย่ำงต่อเนือ่ง พนกังำนของบรษิัทฯ จะได้รบักำรฝึกอบรมและได้รบั 

ควำมรูเ้ก่ียวกับระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี ้ ยงัมกีำร

ชีแ้จงต่อผูท้ีส่่วนเกีย่วข้องภำยนอกบรษิัทฯ เช่น ผูร้บัจ้ำงช่วง หรอื

ผูร้บัเหมำ ให้ทรำบถงึกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยส่ิงแวดล้อม โดย

จะมกีำรตดิตำมดแูลให้มกีำรปฏบิตัท่ีิสอดคล้องกบัหลกักำรด้ำน 

สิง่แวดล้อมอย่ำงสม�ำ่เสมอ

ระบบจดักำรสิง่แวดล้อมของบรษิัทฯ ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยสถำบนั

รบัรองมำตรฐำน TUV NORD (Thailand) Ltd. และได้รบักำรรบัรอง

มำตรฐำน ISO14001 (Environment Management System (EMS) 

Standard) หรือมำตรฐำนสำกลส�ำหรับระบบกำรบริหำรจัดกำร 

สิ่งแวดล้อมขององค์กร เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะส่ิงแวดล้อมภำยใน

องค์กร และเพ่ือควำมยัง่ยนืด้ำนสิง่แวดล้อม โดยเป็นอกีปัจจยัท่ีช่วย 

นอกจำกนี ้ระบบจดักำรส่ิงแวดล้อมของบรษิทัฯ ยงัได้รบักำรรบัรอง 

Green Industry จำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรม ซึง่เป็นเครือ่งรบัรอง

ว่ำบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ มกีำรตดิตำม ประเมนิผล 

และทบทวนเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึกำรได้รับรำงวลั

ด้ำนส่ิงแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และกำรรับรองมำตรฐำนด้ำน 

สิง่แวดล้อมต่ำงๆ และยงัส่งผลดต่ีอบริษัทฯ ดงัน้ี

1. ยกเว้นค่ำธรรมเนยีมรำยปีเป็นเวลำ 5 ปี

2. ประชำสมัพันธ์ควำมส�ำเรจ็ในกำรพฒันำเป็นอตุสำหกรรมสเีขียว

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผลกัดนัให้เกดิควำมยัง่ยนืได้ ดงัน้ี

  1. ทรำบหลักกำรของข้อก�ำหนดในมำตรฐำน ISO 14001:2015 และกำรน�ำ

มำตรฐำนดงักล่ำวไปประยกุต์ใช้ในกำรจดัท�ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมได้

  2. สำมำรถพจิำรณำประเดน็ภำยนอกและภำยในท่ีเกีย่วข้องกบัจดุประสงค์และ

ทิศทำงกลยทุธ์องค์กร

  3. สำมำรถชีบ่้งผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี วเิครำะห์ และประเมนิควำมเส่ียงทีเ่ก่ียวข้อง

กบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม

  4. สำมำรถน�ำมำตรฐำนดงักล่ำวไปประยกุต์ใช้ในกจิกรรมกำรตรวจตดิตำม

ภำยในองค์กรได้

  5. เกดิประสิทธภิำพและประสิทธผิลต่อสิง่แวดล้อมภำยในองค์กร

  6. เป็นส่วนหน่ึงของกำรมุ่งสู่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื

  7. มีโครงสร้ำงมำตรฐำนทีส่ำมำรถบรูณำกำร (Integrate) ร่วมกับมำตรฐำน 

อ่ืนๆ ได้

  8. ลูกค้ำเกดิควำมมัน่ใจในประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อมของสนิค้ำและบรกิำร

  9. กำรจดักำรเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล

10. บรรลคุวำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

11. เสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์อันดกีบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

12. เพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขัน

3. ใช้ตรำสญัลกัษณ์อตุสำหกรรมสเีขียว (Green Industry Mark) เชงิกำรค้ำ

4. Green Loan เงนิกูด้อกเบีย้ต�ำ่ส�ำหรบัโครงกำรทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอตุสำหกรรม

สเีขยีว

5. Green Directory จดัท�ำบญัชรีำยชือ่ผูป้ระกอบกำรทีม่กีำรผลิตทีเ่ป็นมิตร

ต่อสิง่แวดล้อม (Green Process) และผลติสินค้ำรกัษ์สิง่แวดล้อม (Green 

Product) เผยแพร่ให้เป็นทีรู่จ้กัมำกขึน้

6. Green Consumption สร้ำงควำมตระหนักในกำรเลอืกบริโภคสินค้ำสีเขยีว 

และส่งเสรมิให้ผูบ้ริโภคนยิมสนิค้ำสเีขยีว
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การรับรอง Green Industry

(ศนูย์พระประแดง) (ศนูย์มหาชยั 1)

(ศนูย์มหาชยั 2) (ศนูย์มหาชยั 3)
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การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากกระบวนการผลิต 
ในด้ำนกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรมทีเ่หลอืจำกกระบวนกำรผลติ ดงันี้

1. กำรขำยเป็นเศษเหลก็ (เช่น เหลก็ขอบข้ำงทีเ่หลอืจำกกำรซอย)

การจัดท�าคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร

บรษิัทฯ ด�ำเนนิกำรวดัปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมำจำก

กจิกรรมต่ำงๆ ในรปูตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ โดยพิจำรณำ

จำก 3 ส่วนหลกั ดงันี้

ส่วนที ่1 กำรค�ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินท์ทำงตรง (Direct 

Emissions) จำกกจิกรรมต่ำงๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น 

กำรเผำไหม้ของเคร่ืองจักร กำรใช้พำหนะขององค์กร  

(ทีอ่งค์กรเป็นเจ้ำของเอง) กำรใช้สำรเคมใีนกำรบ�ำบดัน�ำ้เสีย 

กำรรัว่ซึม/รัว่ไหลจำกกระบวนกำรหรอืกิจกรรม เป็นต้น

ส่วนที ่2 กำรค�ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินท์ทำงอ้อมจำกกำรใช้

พลงังำน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ กำรซือ้

พลงังำนมำใช้ในองค์กร ได้แก่ พลงังำนไฟฟ้ำ พลงังำน

ควำมร้อน พลงังำนไอน�ำ้ เป็นต้น

ส่วนที ่3 กำรค�ำนวณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ทำงอ้อมด้ำนอื่นๆ กำร 

เดินทำงของพนักงำนด้วยพำหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร  

กำรเดนิทำงไปสมัมนำนอกสถำนที ่กำรใช้วสัดุอปุกรณ์ต่ำงๆ 

เป็นต้น

โครงกำรจดัท�ำคำร์บอนฟตุปริน้ท์ขององค์กร หรอื CFO (Carbon 

Footprint for Organization) ช่วยให้บรษิัทฯ สำมำรถประเมิน

ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ โดย

สำมำรถจ�ำแนกสำเหตขุองกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทีม่นียัส�ำคญั

และหำแนวทำงเพื่อลดขนำดของคำร์บอนฟุตปริ้นท์ นอกจำกนี้ 

ปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกท่ีลดลง อำจน�ำไปขำยเป็นคำร์บอนเครดิต 

หรือท�ำกำรชดเชยคำร์บอนกับองค์กรอ่ืนๆ ได้อีกทำงหน่ึง ท้ังนี ้ 

ในปี 2559 - 2560 บรษิทัฯ ได้รบักำรรบัรองจำกองค์กำรบรหิำรจดักำร 

ก๊ำซเรือนกระจก และได้รับประกำศนียบัตรจำกรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงทรพัยำกร เน่ืองในกำรเข้ำร่วมโครงกำรดงักล่ำว

(ศนูย์พระประแดง) (ศนูย์มหาชยั 2)
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1. โครงการ PAP Waste Management 

ด�ำเนนิกำรก�ำหนดจดุวำงขยะแต่ละประเภทภำยในโรงงำน อบรมให้ควำมรูเ้รือ่ง

กำรจดักำรขยะให้กบัพนกังำน และจัดวำงถงัขยะแต่ละประเภท (เขยีว แดง น�ำ้เงนิ 

เหลอืง) รอบบรเิวณโรงงำน พร้อมท้ังจดัท�ำป้ำยช้ีบ่งถังขยะ และวธิกีำรท้ิงท่ีถูก

ประเภท และให้ควำมรู้ในเรือ่งกำรคดัแยกขยะก่อนท้ิง กำรก�ำจดัขยะอย่ำงถูกวธิี  

เพือ่เป็นกำรปลูกจติส�ำนึก รวมท้ังให้พนักงำนรับรูแ้ละตระหนักถงึปัญหำเร่ืองผลกระทบ

จำกขยะต่อสิง่แวดล้อม โดยส่งเสรมิให้มีกำรปฏิบติัตนเพือ่แก้ไขปัญหำเรือ่งขยะ

ได้อย่ำงถูกวธิี

3. Environment & Safety Communication

จัดท�ำสื่อข้อมูลให้ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

แก่พนักงำน โดยติดข้อมลูผ่ำนบอร์ดประชำสมัพนัธ์ในแต่ละศนูย์ 

และบรเิวณต่ำงๆ ท่ีพนักงำนสำมำรถสังเกตเหน็ได้สะดวก เพือ่ให้

พนักงำนมคีวำมรูแ้ละตระหนักถึงควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

2. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน

จัดหำหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองมำท�ำกำรตรวจวัด

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (แสง เสียง ควำมร้อน สำรเคมี) 

เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของบรษิัทฯ

มคีวำมเหมำะสม เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด และปลอดภยัต่อ

พนกังำนภำยในองค์กร

บรษิัทฯ มกีำรจดักำรดูแลด้ำนส่ิงแวดล้อมในกำรท�ำงำน และสิง่แวดล้อมโดยรอบบรเิวณโรงงำน โดยกำรให้ควำมรู ้และมกีำรจดักจิกรรม ดงันี้

การด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมสร้างทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในกำรด�ำเนนิธุรกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสังคมด้ำนส่ิงแวดล้อมน้ัน 

บรษิัทฯ ต้องปลกูฝังแนวคดิเกีย่วกบัควำมรบัผิดชอบต่อสังคมให้กบั 

บุคลำกรของบริษัทฯ โดยเมื่อพนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึง 

ผลกระทบของกจิกรรมของบรษิัทฯ และตนเอง ทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อม

และสงัคมภำยนอก กย่็อมเกดิจติส�ำนึกและควำมเข้ำใจทีต่รงกนั 

และพร้อมท่ีขบัเคลือ่น CSR องค์กรได้อย่ำงยัง่ยืน 

บรษิัทฯ จงึจดักจิกรรม และส่งเสรมิให้มกีำรเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำงๆ 

เพ่ือให้พนกังำนเกดิควำมห่วงใยและเสรมิสร้ำงจติส�ำนกึในกำรดแูล

นอกจำกนี ้ยงัร่วมกบักำรนคิมอตุสำหกรรมสมทุรสำคร ในกำรปลกูป่ำชำยเลนในบรเิวณชมุชน เพือ่ควำมอดุมสมบรูณ์ของระบบนเิวศและ

ยงัช่วยสร้ำงจติส�ำนกึในกำรห่วงใย และดแูลสิง่แวดล้อมให้กบัผูค้นในชุมชนท่ีเข้ำร่วมกจิกรรมอีกด้วย

สิง่แวดล้อม รวมทัง้ภำคภมูใิจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในกำรดแูลสิง่แวดล้อม

ท้ังชุมชนภำยในบรษิัท และชุมชนภำยนอก 

ในปี 2560 บรษิัทฯ ได้ด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่สิง่แวดล้อมกบัชมุชน

ภำยนอก โดยออกส�ำรวจและสื่อสำรงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมให้

แก่ชุมชนในรศัม ี5 กม. โดยรอบเพือ่เป็นกำรสร้ำงสมัพันธภำพ

ระหว่ำงชุมชนกับโรงงำน และรับฟังปัญหำเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  

ในกำรประกอบกิจกำรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน 

เมือ่วันที ่9 มถินุายน 2560 ออกส�ารวจปัญหาเรือ่งร้องเรยีนชมุชนรอบข้างรศัมี 5 กม.

เมือ่วันที ่22 กรกฎาคม 2560 โครงการปลกูป่าชายเลน เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

ณ แปลงปลกูป่าชายเลน อ.บางหญ้าแพรก จ.สมทุรสาคร
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บรษิัทฯ ได้ร่วมกบัสมำคมชำวปักษ์ใต้จงัหวดัสมทุรสำคร ก�ำนนั-ผูใ้หญ่บ้ำน-อบต.ท่ำทรำย หมูท่ี ่2 ต.ท่ำทรำย อ.เมอืง จ.สมุทรสำคร ร่วมจดัท�ำ

โครงกำรปรบัปรงุบ้ำนให้ผู้สูงอำยุ คณุลงุเจยีน-คณุป้ำอนงค์ แก้วดวงเทยีน อยูบ้่ำนเลขท่ี 11/1 หมูท่ี ่2 ต.ท่ำทรำย อ.เมอืงสมุทรสำคร จ.สมทุรสำคร

บรษิัทฯ ด�ำเนินกำรจัดสร้ำงเสำธง เพื่อมอบให้แด่โรงเรียนบ้ำน 

ยกกระบตัร ส�ำหรับทดแทนเสำธงเก่ำทีช่�ำรดุ เน่ืองจำกกำรใช้งำนมำนำน  

ทัง้นี ้ ได้ส่งมอบให้กบัรอง ผอ.โรงเรยีนบ้ำนยกกระบัตร ก�ำนัน -  

ผูใ้หญ่บ้ำน - อบต.ท่ำทรำย  

บริษัทฯ ด�ำเนินกำรจัดท�ำโครงกำรปลูกดอกดำวเรืองเพ่ือน้อม

ร�ำลกึถงึในพระมหำกรณุำธคิณุหำทีส่ดุมิได้ เพ่ือเฉลมิพระเกียรต ิ

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช 

เมือ่วันที ่15 กนัยายน 2560 โครงการปรบัปรงุบ้านให้ผูส้งูอาย ุคณุลงุเจยีน-คณุป้าอนงค์

เมือ่วันที ่15 กันยายน 2560 โครงการเสาธงโรงเรียนบ้านยกกระบตัร เมือ่วนัที ่20 กันยายน 2560 โครงการปลกูดอกดาวเรอืงเพ่ือน้อม

ร�าลกึถงึในพระมหากรณุาธคิณุ เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
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การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในด้ำนกำรดูแล บริหำรจัดกำรควำม

ปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เพือ่ให้ทุก

ฝ่ำยมัน่ใจว่ำบรษิัทฯ เป็นผูป้ระกอบธรุกจิเกีย่วกบัอตุสำหกรรมผลติ

ท่อเหลก็และท่อเหลก็ชบุสงักะสี ให้บรกิำรและด�ำเนนิกิจกรรมต่ำงๆ 

ทีมุ่ง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัมำตรฐำนแรงงำนของบรษิัทฯ รวมทัง้คณุภำพ

ชวิีตของพนกังำน ให้มสีภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีด่ข้ึีน มีควำม

ปลอดภัย ไม่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพทัง้ร่ำงกำย และจติใจ ได้รบักำร

ปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด

เพือ่เป็นกำรแสดงควำมมุง่มัน่ และสำมำรถปฏบิตัิให้เป็นไปตำม

เจตนำดงักล่ำวข้ำงต้นอย่ำงต่อเนือ่ง บรษิัทฯ จงึได้ร่วมขบัเคลือ่น

วำระแห่งชำตมิำประยกุต์ใช้ โดยประกำศเป็นนโยบำยบรษิัทฯ ทีก่ล่ำว

ไว้ว่ำ “แรงงำนปลอดภยัและสุขภำพอนำมยัด”ี โดยมพีนัธกจิ ดังนี้

1. บรษิัทฯ จะสนบัสนนุและส่งเสริมให้มกีำรจดักำรทำงด้ำนควำม

ปลอดภยัให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดกฎหมำยเพือ่ควบคมุ และ

ลดควำมเสี่ยงของเหตุที่จะไม่ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนของ

พนกังำนภำยในบรษิัทฯ

2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทฯ มี

สุขภำพและพลำนำมัยที่ดี โดยจะจัดตั้งโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือ

รณรงค์ส่งเสริมให้พนกังำนมสุีขภำพร่ำงกำยทีแ่ข็งแรง และมี

ควำมสขุในกำรท�ำงำน

3. บรษัิทฯ จะสนับสนนุทรพัยำกร สร้ำงจติส�ำนกึ และเผยแพร่

ข้อก�ำหนดกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัยให้พนักงำน และผู้ท่ี

เกีย่วข้องรบัทรำบเป็นระยะอย่ำงต่อเนือ่ง

4. บรษิัทฯ จะสนับสนนุและส่งเสรมิ รณรงค์ลดให้อบุตัเิหตเุป็นศนูย์ 

ครั้งที่เกิดอุบัติเหตุถึงต้องหยุดงำน และไม่หยุดงำนในรอบปี 

ลดลงร้อยละ 30 จำกอบุตัเิหตุทีเ่คยเกิดขึน้ในปีทีผ่่ำนมำ

นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน 

กำรท�ำงำน ต้องมกีำรน�ำไปปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั มกีำรรกัษำและ

ปรับปรุง โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ มีกำรแจ้งให้พนักงำนทุก

ระดบัในองค์กรเข้ำใจ และมส่ีวนร่วมยึดถอืปฏบิตัติำมนโยบำยควำม

ปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

บรษิทัฯ มกีำรก�ำหนดนโยบำยและมกีำรด�ำเนนิกำรด้ำนอำชวีอนำมยั

และควำมปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยบรษิัทฯ ได้จดักำรอบรม

ให้ควำมรูแ้ก่พนกังำน ทัง้ในด้ำนข้อก�ำหนดของระบบกำรจดักำร 

(Awareness Training) วธิกีำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment 

Training) และวิธีกำรตรวจประเมินระบบกำรจัดกำรด้ำน 

อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัภำยใน (Internal Audit Training) 

โดยผูท่ี้ผ่ำนกำรอบรมจะมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบติังำน 

ได้อย่ำงถกูต้อง เหมำะสม และจะได้รบัใบประกำศนยีบตัรผูผ่้ำน 

ฝึกอบรมในหลักสตูรต่ำงๆ ท้ังน้ี บรษัิทฯ ยงัมกีระบวนกำรตรวจวดั

และประเมนิผลระบบจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั เพือ่

ให้มกีำรทบทวนและปรบัปรงุอย่ำงต่อเน่ือง

ในปี 2559 - 2560 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน BS 

OHSAS18001 (Occupational health and safety management 

systems) และ TIS18001 (Occupational health and safety 

management system standards) จำกสถำบัน TUV NORD 

(Thailand) Ltd. ซึง่เป็นมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและ

ควำมปลอดภยั มเีป้ำหมำยเพือ่ลดและควบคมุควำมเสีย่งอันตรำย

ของพนักงำนและผูท่ี้เกีย่วข้อง รวมถึงเพิม่ประสิทธภิำพกำรด�ำเนนิ

งำนของธรุกจิให้เกิดควำมปลอดภยัและส่งเสรมิภำพพจน์ด้ำนควำม

รบัผดิชอบขององค์กรท่ีมีต่อพนักงำนและสงัคม

การบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภยั
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กำรได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนนี ้นอกจำกจะเป็นเครือ่งพสิจูน์ว่ำ กำร

จดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัของบริษัทฯ มปีระสิทธภิำพ 

ตำมหลกัมำตรฐำนสำกลแล้ว ยงัส่งผลดต่ีอองค์กร ดงันี้

1. ช่วยลดต้นทุนในระยะยำว เนื่องจำกสำมำรถควบคุมและลด

จ�ำนวนกำรเกดิอบุตัเิหตทุีจ่ะเกดิขึน้ต่อบคุลำกร และทรพัย์สนิ 

อำจรวมถงึผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม

2. เกดิสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีด่ ีพนกังำนมคีวำมปลอดภยั

ในกำรท�ำงำน

การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2557 - 2560

รายการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นแสงสว่างในบริเวณการท�างาน

3. สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดใีห้แก่องค์กร

4. มกีำรพฒันำบคุลำกรให้มกีำรวำงแผน กำรท�ำงำนร่วมกนั กำร

พฒันำควำมรูเ้กีย่วกบัระบบกำรจดักำร กำรเฝ้ำระวงัและตรวจสอบ  

รวมถึงกำรแก้ไขข้อบกพร่องและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  

เพือ่ก่อให้เกดิประสทิธภิำพและประสิทธผิลในกำรท�ำงำนมำกขึน้

5. ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรด�ำเนินงำนด้ำน 

อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย

2557 2558 2559 2560

ศูนย์พระประแดง (PP) 77 62 41 60

ศูนย์มหำชัย 1 (PM1) 5 15 4 9

ศูนย์มหำชัย 2 (PM2) 40 28 18 31

ศูนย์มหำชัย 3 (PM3) 1 17 25 34

จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2559 2560

DAY NIGHT DAY NIGHT

ส�านักงาน Office

LUX

1. โต๊ะท�ำงำน ≥600 605 - 605 -

2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ≥600 614 - 620 -

แผนก Store

3. โต๊ะท�ำงำน ≥600 609 - 602 -

4. ชั้นเก็บของ ≥200 220 - 214 -

แผนกตัด-ซอย

5. บริเวณท้ำยเครื่องซอยเหล็ก ≥400 410 - 463 -

6. บริเวณกลำงเครื่องซอยเหล็ก ≥400 412 401 461 404

7. บริเวณหัวเครื่องซอยเหล็ก ≥400 415 400 442 409

แผนกวิศวกรรมซ่อมบ�ารุง

8. โต๊ะท�ำงำน ≥600 682 - 626 -

9. จุดซ่อมบ�ำรุง ≥400 420 402 413 401

ห้องซ่อมบ�ารุงไฟฟ้า
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จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2559 2560

DAY NIGHT DAY NIGHT

แผนกคลังสินค้า

LUX

10. ทำงเดินบริเวณประตู 1 ≥50 264 88 610 415

11. ทำงเดินบริเวณประตู 2 ≥50 320 50 874 -

12. ช่องทำงเดินบริเวณ คลังสินค้ำ ≥50 193 35 210 67

ห้องกลึง

13. เครื่องกลึง ≥400 1409 - 1007 56

14. คอมพิวเตอร์ เครื่อง CNC ≥600 615 - 618 122

ส�านักงาน Office ชั้น2

15. โต๊ะท�ำงำน 1 ≥600 610 - 609 -

16. โต๊ะท�ำงำน 2 ≥600 612 - 643 -

17. โต๊ะท�ำงำน 3 ≥600 625 - 604 -

จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2559 2560

TWA 8 hrs Lmax TWA 8 hrs Lmax

การตรวจวัดเสียงเฉลี่ย TWA8 hrs TAW 8 hrs 

ไม่เกิน 90 / Lmax 

ไม่เกิน 140

dB (A)1. บริเวณท้ำยเครื่องรีด 89.0 - - -

2. แผนกตัด-ซอย 86.0 - 84.3 108.6

จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2559 2560

ผลการตรวจ ผลการตรวจ

1. บริเวณกลำงเครื่องรีด 

ไม่เกิน 34 ( ๐C)

30.0 29.1

2. เครื่องซอย 29.5 28.4

3. ห้องกลึง 29.1 28.2

หมายเหต:ุ อ้างองิจากผลการตรวจวดัของบรษัิท พ.ีเอม็.ซ.ีเซฟตี ้แอนด์ เอน็ไวรอนเม้นท์ จ�ากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจวดั

หมายเหต ุ: อ้างอิงจากผลการตรวจวดัของบรษิัท พ.ีเอม็.ซ.ีเซฟตี ้แอนด์ เอน็ไวรอนเม้นท์ จ�ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจวดั

หมายเหต ุ: อ้างอิงจากผลการตรวจวดัของบรษิัท พ.ีเอม็.ซ.ีเซฟตี ้แอนด์ เอน็ไวรอนเม้นท์ จ�ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจวดั

รายการตรวจวัดเสียง

รายการตรวจวัดค่าระดับความร้อนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
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จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2559 2560

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

1. บริเวณกลำงเครื่องรีด (Iron Fume) ไม่เกิน 5

ไม่เกิน 20

Mg/m3

ppm

0.018 0.015 <0.003 -

2. บริเวณท้ำยเครื่องรีด (Toluene) 1.92 <0.02 60.41 -

หมายเหต:ุ อ้างองิจากผลการตรวจวดัของบรษัิท พ.ีเอม็.ซ.ีเซฟตี ้แอนด์ เอน็ไวรอนเม้นท์ จ�ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจวดั

รายการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีในสถานที่ท�างาน

บรษิัทฯ มกีำรสือ่สำรข้อมลูทีเ่กีย่วกบัข้อก�ำหนดด้ำนควำมปลอดภยั 

จดัหำอปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบคุคลให้กบัพนักงำน จดัให้มีกำรตรวจ

วดัสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีป่ลอดภยัเป็นประจ�ำ และจดัให้มี

การส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
กำรตรวจสขุภำพตำมปัจจยัเสีย่งและกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีให้

แก่พนักงำน จดักำรดแูลด้ำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติัหน้ำที่ให้

แก่พนักงำน โดยกำรให้ควำมรูแ้ละมกีำรจดักจิกรรม ดงัน้ี

1. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน

จดัหำหน่วยงำนภำยนอกทีไ่ด้รบักำรรบัรองมำท�ำกำรตรวจวดั

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (แสง เสยีง ควำมร้อน สำรเคม)ี 

เพือ่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของบ

รษิัทฯ มคีวำมเหมำะสม เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด และ

ปลอดภยัต่อพนักงำนภำยในองค์กร

2. อบรมให้ความรู้กับพนักงาน

• อบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทีเ่กีย่วข้องกับกำรปฏิบตังิำน

จดักำรอบรมให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ เกีย่วกบักำรปฏิบติังำน  

เพ่ือให้พนกังำนสำมำรถปฏบิตังิำนได้อย่ำงถกูต้องและปลอดภยั 

ซึง่ภำยหลงัจำกทีม่กีำรจดัอบรม พบว่ำสถติกิำรเกดิอุบตัเิหตตุ่ำงๆ  

จำกกำรปฏบิตังิำนมจี�ำนวนลดลง

• อบรมป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถำนประกอบกำรเพือ่ให้ 

พนกังำนเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัเหตกุำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้ ท้ังใน

โรงงำน หรอืทีพ่กัของพนกังำนเอง เมือ่พนกังำนได้รบักำรอบรม 

และฝึกซ้อมจำกผู้ช�ำนำญ อกีทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ 

เมือ่เกดิเหตจุรงิสำมำรถระงบัเหตุได้โดยไม่ตืน่ตระหนก
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3. การตรวจความปลอดภัย

จัดให้มีกำรตรววจสอบควำมปลอดภัยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน 

(Work-place Safety Inspection) โดย จป.วชิำชพี จป.บริหำร 

และ จป.หน.งำน เพือ่ค้นหำสภำพกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภยั และ

วธิกีำรท�ำงำนหรือพฤตกิรรมกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภยั อนัแสดง

ถงึเจตนำรมณ์ หรอืพนัธะสญัญำของฝ่ำยบรหิำร ทีจ่ะธ�ำรงไว้ซึง่

ควำมปลอดภยั อกีทัง้เป็นกำรกระตุน้และย�ำ้เตอืนให้ผู้ปฏบิตังิำน

ตระหนกัถงึอนัตรำย รวมทัง้เป็นกำรตรวจสอบกำรประเมนิกำร 

ปฏิบตังิำนและประเมนิควำมปลอดภยัตำมกฎหมำย ว่ำเป็นไปตำม 

ข้อก�ำหนดหรอืมำตรฐำนหรอืไม่

4. การตรวจสุขภาพประจ�าปี

จัดให้มีกำรตรววจสุขภำพประจ�ำปี กำรใส่ใจดูแลสุขภำพ

ร่ำงกำยของบุคลำกรจึงเป็นอีกเร่ืองที่องค์กรให้ควำมส�ำคัญ 

เพรำะบุคลำกรทุกท่ำนนับว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำมำกที่สุด

ขององค์กร และเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร

ให้เจริญเติบโตก้ำวหน้ำและท�ำงำนต่อไปได้ อีกท้ังยังก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลำกรที่จะได้ตระหนักในเรื่องของกำร

ดูแลสุขภำพ รวมถึงรับรู้ข้อมูลสุขภำพของตนเพื่อน�ำไปดูแล

รักษำ และป้องกันสุขภำพของตนเองเพื่อให้เกิดกำรท�ำงำน

อย่ำงเต็มที่ให้กับองค์กร นอกจำกนี้ ผู้บริหำรยังจะได้ทรำบ

ถงึข้อมลูสขุภำพของพนกังำนประจ�ำปี ซึง่จะสำมำรถน�ำข้อมลู

มำใช้ในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์กับกลุ่มพนักงำนที่

มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคต่ำงๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำร

ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ท�ำให้สำมำรถหำแนวทำงป้องกัน แก้ไข

ได้ทันเวลำ

5. Environment & Safety Communication

จดัท�ำสือ่ข้อมลูให้ควำมรูเ้รือ่งควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

แก่พนักงำน โดยติดข้อมูลผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ใน

แต่ละศูนย์และบริเวณต่ำงๆ ที่พนักงำนสำมำรถสังเกตเห็น

ได้สะดวก เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ และตระหนักถึงควำม

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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นโยบายต่อต้านการทุจริต
การทุจรติหรอืคอร์รปัชัน : ให้หมำยควำมถงึกำรปฏบัิติ 

หรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต�ำแหน่งหรือละเว้นกำรปฏิบัติ

อย่ำงใดในพฤตกิำรณ์ เพือ่ให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์หรือใช้อ�ำนำจ

ในต�ำแหน่งหน้ำที่ รวมทั้งกำรเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์เพ่ือให้ได ้

สิง่ตอบแทนทีม่คิวรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมำยและศลีธรรม ส�ำหรบั

ตนเองหรอืผูอ้ืน่ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ทัง้ด้ำนกำรปฏบิติังำน

และเชิงนโยบำย

นโยบายต่อต้านการทุจรติ
ห้ำมกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบรษิทัฯ กระท�ำกำร

อันใดที่เป็นกำรเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ  

เพ่ือประโยชน์ทำงตรงหรือทำงอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพือ่น และ

คนรู้จกั ไม่ว่ำตนจะอยู่ในฐำนะเป็นผูร้บั ผู้ให้ หรอืผู้เสนอให้สินบน 

ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน หรอืไม่เป็นตวัเงนิแก่หน่วยงำนของรฐั หรอืหน่วย

งำนเอกชน ทีบ่รษิัทฯ ได้ด�ำเนนิธรุกจิหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏบัิติ

ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติอย่ำงเคร่งครดั

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภบิำล เสนอ

นโยบำยกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชนัต่อคณะกรรมกำรบรษิัท

เพือ่พิจำรณำ

2. คณะกรรมกำรบริษัทมหีน้ำทีพ่จิำรณำและอนมุติันโยบำยกำร

ต่อต้ำนทจุรติทกุรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เพือ่ใช้เป็น

แนวทำงในยดึถือปฏบิตัขิองคนทัง้องค์กร

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ประเมินโอกำสกำร 

เกดิทจุรติ น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพือ่ใช้เป็นแนวทำง

ส�ำหรบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ส�ำหรบักำรวำงแผนกำรตรวจสอบ

และตรวจตดิตำม

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบ ดงันี้

4.1 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน 

และกำรประเมนิควำมเส่ียงเกีย่วกบักำรทจุริต ตำมทีฝ่่ำย

ตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำระบบดงักล่ำว

มคีวำมเสีย่งทีจ่ะท�ำให้เกดิโอกำสกำรทุจรติทีมี่ผลกระทบ 

ต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิัทฯ น้อยทีส่ดุ และมี

ควำมเหมำะสมกบัรปูแบบธรุกจิของบรษิัทฯ

4.2 รำยงำนผลกำรสอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน 

และกำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรทจุรติต่อคณะกรรมกำรบรษิัท

5. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบ ดังนี้

5.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในที่ก�ำหนดไว้ 

และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำร

ประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรทุจรติท่ีเกดิจำกกำรตรวจสอบระบบ

กำรควบคมุภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัทรำบ

5.2 ปฏบิตังิำนตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยในเรือ่งกำรตรวจ

สอบกำรทจุรติทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรนอกเหนอืจำกแผนกำรตรวจสอบ

ภำยในที่ได้ก�ำหนดไว้

6. ฝ่ำยบรหิำรมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบ สือ่สำรกบับคุลำกรในองค์กรและ

ผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ได้ทรำบถงึนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ

แนวปฏิบัตท่ีิดี
1. ห้ำมมิให้พนักงำนของบรษิัทฯ พยำยำมท่ีจะมอีทิธิพลเหนอืคู่ค้ำ คูแ่ข่งทำง 

ธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมำยและศีลธรรม ไม่ว่ำจะโดยกำรให้ควำม 

ช่วยเหลอืเป็นกรณพีเิศษ กำรให้ของขวญัหรอืให้ผลประโยชน์อย่ำงอืน่

2. ไม่ด�ำเนนิกำรใดๆ หรอืเข้ำไปมส่ีวนเกีย่วข้องในธรุกิจทีผ่ดิกฎหมำย

3. ในกำรท�ำข้อตกลงกบัคูค้่ำทำงธรุกจิ พนกังำนจะต้องหลีกเลีย่งกำรให้หรอื

ยอมรับของใดๆ เก่ียวกบักำรเจรจำ กำรท�ำสญัญำ หรอืกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ตำมสญัญำ และส�ำหรบัของขวญัใดๆ ที่ได้ให้หรอืยอมรบัได้นัน้จะต้องมี

มลูค่ำทีเ่หมำะสมที่ได้รับอนญุำตตำมระเบยีบบรษิัทฯ และ/หรอืกฎหมำย 

ซึง่ใช้บงัคบักับทัง้ตวัผู้ให้และผูรั้บ

4. บรษิัทฯ มนีโยบำยไม่ส่งเสริมกำรให้สนิบนกบัเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐหรอืบคุคล

อืน่ใดเพือ่รบัประโยชน์ทำงธรุกจิ

5. กรณมีกีำรจัดซือ้ จดัจ้ำง ต้องด�ำเนินกำรผ่ำนข้ันตอนตำมระเบยีบของบรษิัทฯ 

มคีวำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้

6. กรรมกำร และผูบ้รหิำรต้องตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้  

ให้ค�ำปรกึษำเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชำ เกีย่วกบักำรต่อต้ำน

กำรทุจรติเพือ่ให้พนกังำนได้ปฏิบัต ิให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร

ทุจรติฉบบัน้ี รวมถึงเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในเรือ่งกำรมคีวำมซือ่สัตย์ จรยิธรรม 

และจรรยำบรรณ

นิยาม
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เพือ่ให้ทกุคนในองค์กรได้รบัทรำบนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ 

บรษิัทฯ จะด�ำเนินกำร ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะติดประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

ณ กระดำนประชำสัมพนัธ์ของบรษัิทฯ ทกุแห่ง

2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนช่อง

ทำงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ เช่น Intranet เว็บไซต์บริษัทฯ 

รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรำยงำนประจ�ำปี  

(56-2)

3. บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

ให้แก่พนกังำนใหม่ และบรรจลุงในคู่มอืพนกังำน

นโยบายการร้องเรยีน
และการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

ขอบเขตการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นกำรกระท�ำที่ฝ่ำฝืน หลักปฏิบัติท่ีดีใน

เรือ่งต่อไปนี้

• กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบตัติำมหลกักำรและแนวปฏิบตัขิองนโยบำย

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี

• กำรฝ่ำฝืนตำมกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับของบริษัทฯ 

• กำรได้รบัควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏบิติังำน

• กำรกระท�ำทจุรติ

หรอืกำรกระท�ำทีท่�ำให้เกดิควำมสงสยั และเกดิผลเสียต่อองค์กร 

พนกังำนควรสอบถำม หรอืปรกึษำผูบั้งคบับญัชำทีต่นเองไว้วำงใจ

ในทกุระดบั หำกพนกังำนไม่สะดวกใจหรอืไม่แน่ใจทีจ่ะท�ำเช่นน้ัน 

พนกังำนสำมำรถแจ้งเรือ่งโดยตรงตำมรำยละเอยีดในหัวข้อ ช่อง

ทำงกำรร้องเรียน

การเผยแพร่นโยบาย
การต่อต้านการทุจรติ

ช่องทางการร้องเรยีน

พนักงำนสำมำรถแจ้งเรือ่งท่ีต้องกำรร้องเรยีน หรอืกำรแจ้งเบำะแส 

ผ่ำนช่องทำง ดังนี้

1. ส่งเรือ่งผ่ำนกล่องควำมคดิเหน็ประจ�ำโรงงำน และศนูย์กระจำย

สนิค้ำแต่ละแห่งของบรษิัทฯ

2. ตดิต่อ / แจ้งบคุคลทีร่บัผิดชอบ คอื

2.1  ผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยใน : คณุนฤทธ์ิชยั ภรูพีงษำนนท์

  E-mail : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

2.2  คณุเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน : ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ

   ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล

  E-mail : proact2000@pikanategroup.com

2.3  คณุนนัทนำ หลกัค�ำ : เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ  

  ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล

  E-mail : nantana.lak@pacificpipe.co.th

ทัง้นี ้ บรษิัทฯ เปิดโอกำสให้ผูท่ี้มส่ีวนทกุกลุม่ สำมำรถร้องเรยีน 

เมือ่มีข้อร้องเรียน หรอืพบเบำะแสเก่ียวกบักำรด�ำเนินงำนทีข่ดักบั

นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีและ/หรอืจรยิธรรมและจรรยำบรรณ

ของบรษิัทฯ รวมไปถงึหำกมีข้อซกัถำม หรอืเสนอแนะ ซึง่สำมำรถ

แจ้งเรือ่งดงักล่ำวเข้ำมำทำงช่องทำงกำรรบัร้องเรยีน ดังนี้

• ส่ง E-mail แจ้งถงึผูร้บัผิดชอบโดยตรงตำมรำยชือ่ ท่ีปรำกฏ 

อยู่ใน ข้อที ่2.1 - 2.3 

• แจ้งเรือ่งเข้ำมำทำงไปรษณย์ี ตำมท่ีอยูท่ำงด้ำนล่ำง

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์

   ถนนพระรำม 4 กรุงเทพ 10120 

โทรศัพท์ 0 2679 9000 

โทรสำร 0 2679 9201-03 

อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th
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กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผูร้บัข้อร้องเรยีนจะด�ำเนนิกำรรวบรวมข้อเทจ็จรงิแล้วต้องส่งเรือ่ง

ต่อเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล

2. กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

จะเรยีนเชญิตวัแทนฝ่ำยบรหิำรเข้ำร่วม เพือ่กลัน่กรองข้อมลูและ

สอบสวน ภำยใน 3 วัน โดยตัวแทนฝำ่ยบริหำรที่เขำ้ร่วมในกำร

พิจำรณำ คือ

1) ผู้จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ หรือตัวแทนจำกหน่วยงำน

2) ผู้อ�ำนวยกำรในสำยงำนของผู้ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบุคคล

ผู้ ไม่มีควำมขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน

3) ผู้จัดกำรตรวจสอบภำยใน

โดยมเีลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล 

เขำ้ร่วมเพื่อสังเกตกำรณ์

3. ก�าหนดมาตรการด�าเนินการ

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

จะเป็นผู้สรุปรำยงำน และเสนอรำยงำนในกำรด�ำเนินกำรต่อ 

ข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส เสนอต่อกรรมกำรผู้จัดกำร 

หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ

กำรด�ำเนินกำรนั้น 

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ หรือฐำนะ

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ หรือขัดแย้งกับนโยบำยในกำรด�ำเนิน

ธรุกจิของบริษัทฯ หรอืเกีย่วข้องกบัผูบ้รหิำรระดบัสูงประธำนคณะ

กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล จะเสนอต่อคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท 

การรายงานผลการด�าเนินการและตรวจสอบ

ผู ้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ  

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำลจะรำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรที่ได้กระท�ำไปแล้ว

ทัง้หมดให้ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรรบัทรำบ

พนกังำนทุกคนต้องลงนำมในแบบฟอร์มและให้ค�ำรบัรองเพือ่ยืนยนัว่ำได้รับรู้ 

เนื้อหำของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งปรำกฏในหน้ำสุดท้ำยของจริยธรรม

และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันว่ำได้อ่ำนแล้ว 

และยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดในเรือ่งต่ำงๆ ทัง้นี ้พนกังำนไม่สำมำรถ

ใช้ข้ออ้ำงว่ำไม่ได้อ่ำนหรือไม่ได้ลงนำมรับรู้ในแบบฟอร์มมำเป็นเหตุผลที่จะ

ไม่ปฏิบัติตำม

หำกนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร มีกำรยกเลิกกำรท่ีข้อก�ำหนดข้อใดข้อ

หน่ึงในนโยบำยน้ัน กำรถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

บริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อก�ำหนดท่ีถูกยกเลิกน้ันให้ทรำบในทันทีตำมที่

กฎหมำยก�ำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

1. บรษิัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบำะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ถูก

ร้องเรียน เป็นควำมลับ

2. บรษิัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่ำท่ีจ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและ

ควำมเสยีหำยของผูร้ำยงำน แหล่งทีม่ำของข้อมลู หรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง

3. ผู ้ ท่ี ได ้รับควำมเสียหำยจะได ้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วย

กระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม
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