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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิสัยทัศน์ และคุณค่า 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 • ขอบเขตการรายงาน

 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 •  ด้านเศรษฐกิจ

 •  ด้านสังคม

 • ด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) 1

1 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บรษิัท แปซฟิิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) ยงัคงยดึถอืแนวทำงกำรปฏบิตั ิ
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยกำรบรหิำร
จัดกำรกระบวนกำรภำยใน (CSR - in - process) ด้วยเรำมี
ควำมเชื่อมั่นว่ำกำรบริหำรจัดกำรภำยในที่ดีจะส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภำพและควำมเชื่อมั่นต่อทุกฝ่ำย เรำมุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ศกัยภำพของบุคลำกรภำยในองค์กรเป็นสิง่ส�ำคญั เพรำะกำรด�ำเนนิ 
กจิกรรมภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีมกีำรเปลีย่นแปลงทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ 
และเทคโนโลยอีย่ำงรวดเรว็ในยคุปัจจบุนั กำรจดักำรทุกด้ำนต้อง 
อำศัยควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และทักษะของบุคลำกรทุกคน  
เพื่อช่วยให้องค์กรก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน

ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม สภำพแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย บริษัทฯ มีกำรควบคุมค่ำเคมี และควบคุมเสียง 
ทีเ่กดิจำกกระบวนกำรผลติ มกีำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่หมำะสม
ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละปลกูฝังค่ำนยิมในกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำง
รู้คุณค่ำ มีกำรอบรมและ workshop เรื่องควำมปลอดภัยรวมทั้ง 
กำรตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ ใช้ ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
สม�่ำเสมอ เรำเชื่อมั่นว่ำปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้ำงพฤติกรรม 
ในกำรดแูลจดักำรส่ิงแวดล้อมทีด่ีโดยเริม่ต้นจำกจำกภำยในองค์กร  
และค่อยๆ ขยำยสูส่งัคมภำยนอกจะเป็นกำรดแูลรกัษำสิง่แวดล้อม
ทีด่อีย่ำงยัง่ยนื และในรำยงำนฉบบันี ้บรษิัทฯ ได้รวบรวมกำรด�ำเนนิ 
กิจกรรมและแนวทำงที่ได้ปฏิบัติในแต่ละมิติส�ำหรับปีท่ีผ่ำนมำ
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้รับทรำบถึงเจตนำและควำมมุ่งมั่น 
ที่บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและยึดถือ รวมทั้งปฏิบัติเรื่อยมำเพื่อเพ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรกิจกำรและลดผลกระทบท่ีอำจ 
เกิดจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

ท้ำยสุดนี้ คณะกรรมกำรขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
ทุกภำคส่วน ที่ ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนที่ดีตลอดจน
พนักงำนที่มีควำมยึดมั่นกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กรอบจริยธรรม
และจรรยำบรรณของบริษัทฯ ตลอดมำ ขอให้เช่ือมั่นว่ำบริษัทฯ
จะด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ำย

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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วิสัยทัศน์

คุณค่า

YOUR PARTNER FOR TOTAL SOLUTIONS

Creativity การมีความคิดสร้างสรรค์

Harmony การประสานงาน

Achievement Oriented การมุ่งสู่ผลส�าเร็จ

Networking การสร้างเครือข่าย

Growth การเติบโต

Entrepreneurship การร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) (PAP) ได้จัดท�ำรำยงำน
ฉบับนี้ขึ้นภำยใต้ “แนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม” ซึ่งเผยแพร่โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทำงท่ีบริษัทฯ ใช้ด�ำเนินธุรกิจ และ
กำรพัฒนำในแต่ละด้ำนเพ่ือน�ำไปสู่กำรเติบโตของกิจกำรอย่ำง 
ยั่งยืน บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลของปี 2561 เพื่อเปิดเผย 
ให้นักลงทุนรับทรำบและมีควำมเข้ำใจถึงควำมรับผิดชอบใน

กำรรำยงำนในประเด็นที่ได้กล่ำวมำนี้จะครอบคลุมในส่วนกำรด�ำเนินควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกระบวนกำรธุรกิจ (CSR-in-process) โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะปรับปรุง 
และพัฒนำกำรด�ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นในรอบปีต่อๆ ไป

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
การปฏิบัติต่อแรงงานและ 

การช่วยเหลือสังคม

ความรับผิดชอบในการผลิตสินค้า 
และบริการ รวมถึงผลประกอบการ 

ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักลงทุน

ดูแล ควบคุมการปล่อยของเสีย 
จากกิจกรรมการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน

สังคม

กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละมิติประกอบด้วยด้ำน 
เศรษฐกจิ ด้ำนสงัคม และด้ำนสิง่แวดล้อม กำรน�ำเสนอรำยงำนนี้  
เป็นรำยงำนท่ีกล่ำวถึงนโยบำยและกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีได้รับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ 
แสดงให้เหน็ถงึควำมรบัผดิชอบทีบ่รษิัทฯ ได้ปฏบิตัต่ิอผลกระทบ 
เหล่ำน้ัน ด้วยแนวทำงควำมรับผิดชอบในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้

ขอบเขตการรายงาน
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจ
หลักในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบ 
กำรเชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Electric  
Resistance Welded: ERW) ด้วยประสบกำรณ์ในกำรผลติท่อเหลก็ 
มำนำนกว่ำ 46 ปี และกำรผลิตโดยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย 
ผสำนเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบและควบคุมโดยวิศวกร 
ผู้เชี่ยวชำญ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทท่ีผลิตจำกบริษัทฯ  
ของเรำ จงึล้วนได้มำตรฐำนสำกล และได้รบักำรรบัรองจำกสถำบนั 
ที่มีชื่อเสียงหลำยแห่งท่ัวโลก ทั้งนี้ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของเรำเป็น
ที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งตลำดภำยในประเทศ และมำกกว่ำ 
10 ประเทศท่ัวโลก ผลิตภัณฑ์ท ่อเหล็กมีกำรจ�ำแนกเป็น  
2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กด�ำ และท่อเหล็กชุบสังกะสี  
ซึง่ท่อเหลก็ทัง้สองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหลก็แบบมำตรฐำน 

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็กด�ำ

และท่อเหล็กชุบสังกะสี

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็กด�ำ และท่อ
เหลก็ชบุสงักะส ีโดยมกี�ำลังกำรผลติรวม
อยูท่ี ่450,000 ตนัต่อปี ผลติโดยวธิเีชือ่ม
เหล็กแผ่นซึ่งต้องอำศัยควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำ (Electric Resistance Welded: 
ERW) โดยมีทั้งกำรผลิตตำมค�ำสั่งลูกค้ำ 
(Made to order) และผลติพร้อมส�ำหรบั 
กำรจ�ำหน่ำย แบ่งตำมประเภทกำรใช้งำน  
คอื

• ท่อเหล็กส�ำหรับงำนทั่วไป

• ท่อเหลก็ส�ำหรบังำนโครงสร้ำง

• ท่อเหล็กส�ำหรับงำนอุตสำหกรรม

เป็นผู้แทนจ�ำหน่ำย

• ผลติภณัฑ์ท่อเหลก็รปูพรรณต่ำงๆ ทีผ่ลติ
โดย PAP 

•  ขยำยธุรกิจให้บริกำรจัดหำ จ�ำหน่ำย  
วัสดุอุปกรณ์กำรก่อสร้ำงอย่ำงครบวงจร 
ทั้งในรูปแบบงำนโครงสร้ำง เช่น โครงสร้ำง 
พืน้ฐำนกำรคมนำคม โครงสร้ำงท่ำอำกำศยำน  
โครงสร้ำงคลังสินค้ำ โครงสร้ำงอำคำรสูง 
เป็นต้น และในรูปแบบงำนระบบ เช่น งำน
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบชลประทำน 
ระบบสุขำภิบำล เป็นต้น

• ให้บริกำรเชือ่มประกอบงำนท่อเหลก็ เป็น
ทีป่รกึษำในกำรเลอืกใช้วสัดอุุปกรณ์ก่อสร้ำง 
กำรถอดแบบ เพื่อสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับ
ลูกค้ำยิ่งขึ้น

ตัวแทนกำรจดัส่งสนิค้ำสู่ปลำยทำง

ตวัแทนจ�ำหน่ำยภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ 

    /   

ตัวแทนในกำรจัดส่งสินค้ำ

โครงสร้างทางธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด
(มหาชน) (PAP)

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด
(บริษัทย่อย) (TMS)

บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด
(บริษัทย่อย) (MT)

ซึง่จ�ำหน่ำยภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ   “แปซฟิิกไพพ์” และท่อเหลก็ 
แบบคณุภำพทัว่ไปซึง่จ�ำหน่ำยภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ   
“ทำโมเสะ” สินค้ำของเรำตอบสนองควำมต้องกำรทั้งในด้ำน 
งำนโครงสร้ำง งำนระบบ และงำนด้ำนสถำปัตยกรรมที่ให้ทั้ง 
ควำมสวยงำม ทันสมยัและคงทน พนักงำนของเรำทุกคนต่ำงยดึม่ัน 
ในกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพและกำรบริกำร รวมท้ังกำร
ด�ำเนินธุรกิจท่ีสร้ำงกำรเติบโตท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่
ไปกับจริยธรรมและกำรดูแล ไม่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้วสิยัทัศน์และพนัธกจิท่ีเรำยดึมัน่และประกำศเจตนำรมณ์

การด�าเนินธุรกิจของแปซิฟิกไพพ์
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เตรียมข้อมูล 
ด้านต่างๆ  

เข้าสู่การประชุม

รายงานผล

ตรวจสอบ

พิจารณา
ก�าหนดกลยุทธ์
และงบประมาณ

ส่ือสารในองค์กร 
ให้รับทราบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จดัท�าแผนปฏบัิติ 
(Action Plan)  
และด�าเนินการ

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบด้วยกรรมกำร 10 ท่ำน คือ กรรมกำร 
อสิระ 7 ท่ำน และกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 3 ท่ำน ซึง่ในจ�ำนวน 
กรรมกำรทัง้หมด มกีรรมกำรทีเ่ป็นเพศหญงิ 6 ท่ำน กำรจดัโครงสร้ำง 
คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นโครงสร้ำงทีส่นบัสนนุให้เกดิกำรถ่วงดลุ 
อ�ำนำจกับฝ่ำยบริหำร มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน
และบรรษัทภบิำล คณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถก�ำกับตรวจสอบ 
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ตัง้แต่กำรก�ำหนดกลยทุธ์องค์กร  
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง จริยธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ กำรปฏบิตัต่ิอ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และกำรพิจำรณำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรธรุกจิ ดแูลให้องค์กรด�ำเนนิ
ธุรกจิทีถ่กูต้องตำมกฎหมำย ระเบยีบ ข้อบงัคบับรษิัทฯ มตทิีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้และตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมคีวำมรบัผดิชอบ
และเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนได้อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ 
และโปร่งใส

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ

ในกำรวำงแผนจัดท�ำด้ำนกลยทุธ์และแผนงำน คณะกรรมกำรบรษิัท 
จะพจิำรณำและก�ำหนดวสิยัทศัน์ ทศิทำงและเป้ำหมำยทำงธรุกิจ 
โดยค�ำนึงถึงสภำพแวดล้อมของธุรกิจ โอกำสและควำมเสี่ยง 
ทีย่อมรบัได้ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีตลอด Value Chain กำรน�ำนวตักรรม 
และเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสีย และมีกำรทบทวนเรื่องดังกล่ำว 
อย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี รวมทั้งก�ำกับให้ฝ่ำยบริหำรสื่อสำรให้ทั่ว 
ท้ังองค์กร และตดิตำมให้มกีำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน โดยมุง่หวงั 
ประสทิธผิลในด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรประกอบธรุกจิ 
อย่ำงมจีรยิธรรม กำรค�ำนงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และสำมำรถ 
ปรับตัวได้ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในเดอืนตลุำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิัทได้มกีำรพิจำรณำทบทวน 
วิสัยทัศน์ของบริษัท โดยมีควำมเห็นว่ำ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่ได้ก�ำหนดไว้ตัง้แต่ปลำยปี 2560 ยงัมคีวำมเหมำะสม นอกจำกนัน้ 
ได้พจิำรณำแผนกำรด�ำเนินธรุกจิและเป้ำหมำยรวมท้ังงบประมำณ 
ประจ�ำปี 2562 เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรสื่อสำรลงไปยังผู้ปฏิบัติงำน 
เพือ่จดัท�ำแผนกำรปฏิบตั ิ(action plan) โดยให้น�ำผลกำรด�ำเนนิงำน 
กลบัเข้ำมำรำยงำนต่อทีป่ระชมุเป็นรำยไตรมำส

ด้านกลยุทธ์ของธุรกิจ
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กำรติดตำม ทบทวน ปรับปรุง แผนธุรกิจในระหว่ำงปีน้ัน จะมี 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบและติดตำมถึงกำรปฏิบัติ 
งำนตำมแผนงำนที่ได้เสนอ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
โดยมีกำรรำยงำนผลกำรติดตำมดังกล่ำวต่อผู้บริหำรสูงสุดของ
หน่วยงำนนั้นๆ รวมทั้งผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรบริหำรจะมีกำรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจำรณำถึง
ควำมเป็นไปได้ของเป้ำหมำยและแผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภำยใต ้
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอกำรทบทวน ปรับปรุง หรือ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

ด้ำนกำรจัดท�ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง ได้มอบหมำยให้
แต่ละฝ่ำยจัดท�ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำ ให้ควำมเห็น ตลอดจน
กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนกำรด�ำเนินควำมเสี่ยงในด้ำน
ต่ำงๆ เพื่อสรุปและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักกำรประกอบธุรกิจภำยใต้จริยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ที่ได้จัดท�ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
เป็นเสมือนคู ่มือให้ค�ำแนะน�ำและแนวทำงที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรบักำรปฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัคณุค่ำส�ำคญัและหลกักำร 
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่แข่ง 
ทางการค้า

คู่ค้า

พนักงาน

     สิง่แวดล้อม 
       ชมุชน 
  และสงัคม 
โดยรวม

คณะท�ำงำนท่ีรับผิดชอบงำนในส่วนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้วยหน่วยงำนกำรตลำด หน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์ 
หน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงำน
นักลงทุนสัมพันธ์ โดยทั้งสี่หน่วยงำนจะร่วมกันจัดท�ำกิจกรรม  
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล  

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรคณะกรรมกำร
บริษัทมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อท�ำ
หน้ำท่ีก�ำหนดและเสนอควำมเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกน้ี ทุกหน่วยงำนใน
บริษัทฯ จะเป็นเจ้ำของควำมเสี่ยง มีหน้ำที่น�ำเสนอแผนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะมีกำร
ติดตำมควำมคืบหน้ำและผลกำรด�ำเนินกำรเพ่ือรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท

ด้านกระบวนการบริหารความเสีย่งขององค์กร
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ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น

• พนักงำนทุกคนมีควำมมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อให ้
บรรลถุงึเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ และเป็นกำรแสดงถึงศกัยภำพของพนักงำนทุกคนให้สะท้อน 
ออกมำในรปูของผลประกอบกำรทีด่ ีมีควำมเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืและมัน่คง สร้ำงควำม 
มั่นใจและคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนให้กับผู้ลงทุน

• กำรให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมจริง และมีควำมโปร่งใสให้
ข้อมูลต่อนักลงทุนอย่ำงเท่ำเทียมกัน

ลูกค้า

• กำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำด้วยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภำพตรงตำมมำตรฐำนภำยใต้รำคำที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย

• จัดให้มีช่องทำงท่ีให้ลูกคำ้ร้องเรียนเก่ียวกับคุณภำพ ปริมำณ และควำมปลอดภัย
ของสินค้ำและบริกำร

คู่แข่งทางการค้า

• ประพฤติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือ
ใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขันที่ดี  

• ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือไม่
เหมำะสม

• ไม่ท�ำลำยชือ่เสยีงของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย ไม่โจมตคู่ีแข่ง
โดยปรำศจำกข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผล

คู่ค้า
• ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้ำอย่ำงเท่ำเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ

• ปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริต ตำมสัญญำและจรรยำบรรณ

• มีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด

พนักงาน

• ก�ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

• จัดอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในองค์กรเพ่ือควำมเติบโตในหน้ำท่ีกำรงำน
ของพนักงำน

• ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลควำมปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสังคมโดยรวม

• ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นใน
บคุลำกรของบริษัทฯ โดยเริม่จำกกำรช่วยกนัประหยดัพลงังำนและกำรใช้ทรพัยำกร
อย่ำงรู้คุณค่ำ

• ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมกำรปล่อยของเสียให้อยู ่ ในระดับค่ำมำตรฐำนที่ 
ยอมรับได้ 

• ให้ควำมช่วยเหลือในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรบริจำค
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บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในฐำนะท่ีบริษัทฯ เป็นท้ังผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็กคุณภำพ
ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ  “แปซฟิิกไพพ์” บรษิัทฯ เลอืกใช้ 
เครื่องจักรและเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัย ควบคุมโดยทีม
วศิวกรท่ีมคีวำมเชีย่วชำญและมปีระสบกำรณ์ ซึง่จะดแูล ตรวจสอบ 
ให้เคร่ืองจักรมีประสิทธิภำพผลิตสินค้ำได้ตำมมำตรฐำน 
นอกจำกนี้ ยังมีกระบวนกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนท่ีได้ก�ำหนดไว้ เพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ำสินค้ำภำยใต ้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ   “แปซฟิิกไพพ์” เป็นสนิค้ำทีม่คีวำมแขง็แรง  
สร้ำงควำมปลอดภัย เหมำะสมกับประเภทของงำนท่ีน�ำไปใช้ 
นอกจำกน้ี ทุกครั้งท่ีมีกำรจ�ำหน่ำยท่อแบบมำตรฐำนบริษัทฯ  
จะออกใบรบัรองคณุภำพสนิค้ำให้กบัลูกค้ำเพือ่เป็นกำรรบัประกนั
คณุภำพ และสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค ดงันัน้ กำรด�ำเนินธรุกิจ 
ให้มีควำมแข็งแกร่ง เรำจงึยดึม่ันในหลักควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค  
ดงันี้

ด้านเศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

•	 การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
และตรงตามความต้องการ

•	 การส่งมอบสินค้า

ด้านผู้บริโภค

• ให้ความรู้	ข้อมูลที่ถูกต้อง
•	 เปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. การผลติสินค้าคณุภาพ มีมาตรฐาน การขยายฐานลูกค้า
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจในฐำนะผู้ผลิต
ท่อเหลก็คุณภำพมำกว่ำ 35 ปี โดยยดึหลกักำรผลติสนิค้ำท่อเหล็ก
ที่มีคุณภำพ และกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ พัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
เพ่ือรองรบักำรขยำยฐำนลกูค้ำ รวมทัง้กำรประชำสัมพนัธ์ตรำสนิค้ำ 
  “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง  

2. นวตักรรมและการปรบัปรงุกระบวนการภายในอย่างต่อเน่ือง
สิง่ทีบ่รษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัมำโดยตลอด คอื กำรศกึษำด้ำนนวตักรรม  
กำรปรับปรุง พัฒนำ ระบบกำรท�ำงำน และกระบวนกำรภำยใน 
เพือ่ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั 
และเป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง  
และมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้พนักงำนด้วยกันในองค์กร 

3. การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
บริษัทฯ ยึดถือกำรด�ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ซึ่งมีกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียด้วยควำมโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ และสื่อสำรผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง ทั้งระบบ 
Intranet เพื่อให้พนักงำนรับทรำบ และท�ำควำมเข้ำใจนโยบำย

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และกำรเปิดเผยผ่ำน
รำยงำนประจ�ำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้นักลงทุนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียรับทรำบข้อมูลของบริษัทฯ ในทิศทำงเดียวกัน

กลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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สนิค้าคณุภาพและบรกิารท่ีโดดเด่น
เพื่อสร้ำงควำมย่ังยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ มีกระบวนกำรท�ำงำนและพัฒนำจุดเด่นทั้งด้ำนสินค้ำและบริกำร ท�ำให้บริษัทเป็น
ผู้น�ำในตลำดและธุรกิจท่อเหล็กคุณภำพของประเทศ

ตรวจสอบ
วัตถุดิบ (เหล็กม้วน) 

ร้อยละ 100 ก่อนเข้าสู ่
กระบวนการผลิต

การผลิต
ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
และควบคุมการผลิต

โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ทดสอบ
คุณภาพสินค้าตาม 
ที่มาตรฐานก�าหนด 

พร้อมออกใบรับรองสินค้า

ส่งมอบสินค้า
ตรงตาม 

ความต้องการ 
อย่างทันเวลา

บรษิัทฯ มกีำรตรวจสอบวตัถดิุบ (แผ่นเหลก็รดีร้อน : “เหลก็ม้วน”)  
ก่อนน�ำเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติ โดยกำรตดัชิน้ส่วนของเหลก็ม้วน
ทกุม้วนมำตรวจสอบคณุภำพ ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนต่ำงๆ หรอืไม่
ในกระบวนกำรผลติ บรษิัทฯ ใช้เครือ่งจกัรทีท่นัสมยั และผ่ำนกำร
ตรวจเชก็สภำพอย่ำงสม�ำ่เสมอ เมือ่สินค้ำผลติเสรจ็สมบรูณ์แล้ว 
เข้ำสู่กำรทดสอบคณุภำพต่ำงๆ ตำมแต่ละมำตรฐำนของผลิตภณัฑ์
เช่น กำรรบัแรงดนัน�ำ้ กำรดดัโค้ง กำรทดสอบรอยตะเขบ็ และ 
คณุสมบตัอิืน่ๆ ท่ีส�ำคญั บรษิัทฯ จะท�ำกำรออกใบรบัรองคุณภำพ 
สนิค้ำให้กบัลกูค้ำทกุครัง้ทีม่กีำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำคุณภำพ

บริษัทฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรจัดส่งสินค้ำที่ตรงต่อ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ อย่ำงทนัเวลำและปลอดภยั และเพือ่ส่ง
มอบสนิค้ำคณุภำพทีม่คีวำมปลอดภยัให้กบัผู้ใช้งำนแล้ว บรษิัทฯ
ยงัให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงทมีงำนคณุภำพ พร้อมทีจ่ะส่งมอบ
คณุค่ำให้กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิัทฯ ผ่ำนโครงกำรจดักำร
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนทกัษะท่ีจ�ำเป็นให้กบัพนกังำน เพือ่ให้ปฏบัิติงำนได้
ดมีปีระสทิธิภำพทัง้ด้ำนกำรผลติ กำรขำย หรอืกำรส่งมอบสนิค้ำ
เช่น “โครงกำรพฒันำองค์ควำมรูสู่้กำรพัฒนำองค์กร” เป็นกิจกรรม
ทีบ่รษิัทฯ จดัเพือ่ส่งเสรมิให้พนกังำนมคีวำมรู ้และสำมำรถส่งต่อ
องค์ควำมรูสู้พ่นกังำนคนอืน่ๆ ผ่ำนกำรจดัท�ำสือ่กำรสอนและกำร
วำงแผนงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยเน้นกำรท�ำงำนเป็นทมี ช่วยให้
พนกังำนสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

ต้อนรับนิสิตคณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงานมหาชัย 2 (PM2)



รายงานการด�าเนินธรุกจิด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม 256110

น�าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปเยี่ยมชมกระบวนการทดสอบ

วัตถุดิบและกระบวนการผลิต ณ ศูนย์มหาชัย 2 (PM2)

โครงการประกวดแบบ บ้านเขยีว ส.อ.ท. โดยร่วมเป็น sponsor 

ในการสนบัสนุนโครงการประกวดฯในกลุม่นสิติ คณะ

สถาปัตยกรรมศาตร์ กว่า 30 สถาบัน : เจ้าหน้าทีส่ือ่สารองค์กร

และเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายเข้าร่วมออกบูธ แนะน�าบรษิัท ผลิตภณัฑ์  

และประชาสมัพันธ์ PAP Facebook ณ มหาวทิยาลยักรงุเทพ

บริษัทฯ สร้ำงกำรเข้ำถึงสินค้ำ โดยจัดสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ำกลุ่มตัวแทนจ�ำหน่ำยตำม
จังหวัดต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์อย่ำง
ถูกต้อง และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติในกำรแนะน�ำสินค้ำให้กับ 
ผู้ซื้อหรือผู้ใช้งำนน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้ ได้อยำ่งถูกต้องเหมำะสม  
ซึง่นอกจำกจะช่วยเพิม่ควำมปลอดภยัให้กบัผู้ใช้งำนแล้ว ยงัเป็นกำร 
เพิ่มทำงเลือกในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภำพที่สำมำรถสร้ำง
ควำมยั่งยืนให้กับงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ อันจะน�ำไปสู่ควำมเชื่อมั่น
ในคุณภำพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรจัดกิจกรรมเย่ียมชมโรงงำนให้กับ
ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนิสิตนักศึกษำจำกสถำบันกำร
ศึกษำต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้
กับผู้ถือหุ้น และ/หรือนักลงทนุ และสร้ำงควำมมั่นใจในคุณภำพ
กำรด�ำเนินงำนในทุกขั้นตอนแก่ลูกค้ำของบริษัทฯ อีกท้ังยัง
เป็นกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรใช้งำนโครงสร้ำงท่อเหล็ก
ต่ำงๆ รวมไปถึงกำรเปิดมุมมองในกำรออกแบบงำนก่อสร้ำงให้
กบันสิตินกัศกึษำทีจ่ะกลำยเป็นนกัออกแบบในอนำคต พร้อมท้ัง
สร้ำงเครอืข่ำยระหว่ำงบรษิัทฯ กบัสถำบนักำรศกึษำต่ำงๆ อกีด้วย

สร้างการเข้าถงึสนิค้า

จำกกำรด�ำเนินงำนท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ มุ ่งหวังว ่ำ  
จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของ
ประเทศและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตประจ�ำวัน
ของประชำกรผ่ำนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล และ
กำรใช้งำนโครงสร้ำงท่อเหล็กอย่ำงถูกวิธี ตรงตำมประเภทกำร
ใช้งำน รวมไปถึงกำรพัฒนำทำงด้ำนสถำปัตยกรรมต่ำงๆ ให้มี
ควำมคงทน สวยงำมอย่ำงยั่งยืน
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ด้านสังคม

บริษัทฯ เคำรพในสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยก�ำหนดนโยบำยเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วน
ได้เสียไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ 
บรษิัทฯ รวมทัง้มกีำรก�ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรร้องเรยีนกรณ ี
ที่ไม่ได้รบัควำมเป็นธรรมหรอืพบเหน็สิง่ผดิปกต ิโดยมีกรรมกำร
สอบสวนข้อเทจ็จรงิเพือ่ด�ำเนนิกำรแก้ไข พร้อมทัง้เผยแพร่ช่องทำง 
ในกำรรบัแจ้งข้อร้องเรยีนผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ และรำยงำนประจ�ำปี
ของบรษิัทฯ

บรษิัทฯ มีควำมเช่ือมัน่ และตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของบคุลำกร 
ที่เป็นปัจจัยในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนขององค์กรไปสู ่

แนวทางการด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เป้ำหมำยข้ำงหน้ำ จึงมีกระบวนกำรปฏิบัติและวำงแผนตั้งแต่ 
กำรสรรหำบุคลำกร กำรรักษำและพัฒนำให้บุคลำกรมีควำมรู ้ 
ทักษะควำมสำมำรถตำมที่องค์กรคำดหวัง ภำยใต้ Corporate 
Valued ขององค์กร คือ กำรให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำ กำรมุ่งสู ่
ควำมส�ำเร็จ มุ่งเน้นเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในกำรแบ่งปันควำมรู้  
ควำมเป็นผู้น�ำและกำรท�ำงำนเป็นทีม เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ 
ในทิศทำงเดียวกันและร่วมผลักดันเป้ำหมำยสูงสุดขององค์กร

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ออกแบบโครงสร้างองค์กร  
ตามความเหมาะสมของ
การบริหารจัดการงาน

มีกระบวนการและเลือก
ใช้เครือ่งมอืการท�าแบบ
ทดสอบและสัมภาษณ์
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้สมัคร
ท่ีตรงตามคุณสมบัติที่
ต้องการตามหน้าท่ีนัน้ๆ

เลือกใช้เครื่องมือที่ถูก
พฒันาขึน้อย่างเหมาะสม  
อาทิ การวางแผน พัฒนา
บุคลากร แผนการพฒันา 
บุคลากร-รายบุคคล (IDP)  
การพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็น 
ต่อการท�างาน (CBT)

จัดให้มีโครงสร้างเงินเดือน  
(Salary Structure) ทีช่ดัเจน 
สอดคล้องกบัตลาดแรงงาน
และค่างานโดยมีผลตอบแทน 
ท้ังรปูตัวเงนิ และไม่เป็นตัวเงนิ 
โดยใช้ระบบการประเมิน 
ผลงาน

จดัขึน้เพ่ือส่งเสรมิกจิกรรม
หลักคอืการปฏบัิติงาน โดย
ให้เกิดความสมดุลระหว่าง 
การท�างานและความสมัพันธ์ 
อนัดต่ีอพนักงานและพนักงาน 
ด้วยกัน รวมทัง้ต่อผู้บรหิาร

ออกแบบ
โครงสร้างองค์กร

การสรรหาและ 
คัดเลือกบุคลากร

ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร

บริหารจัดการ
ระบบการจ่าย 

ค่าตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม

ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม

แรงงานสัมพันธ์
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กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคคลากร
กำรจ้ำงงำนปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรม
และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ

 

การจ้างงาน

• พนกังำนของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 แบ่งออกเป็น
คนไทยมีอำยุไม่ต�่ำกว่ำ 18 ปี จ�ำนวนพนักงำนคนไทยทั้งหมด 
779 คน อำยเุฉลีย่ 33 ปี อำยงุำนเฉลีย่ 5 ปี แบ่งเป็น เพศชำย 
557 คน เพศหญิง 222 คน

• ไม่มีกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก หรือกำรบังคับใช้แรงงำน

• ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียมกับทุกเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม

การด�าเนินการด้านบุคลากร

สรรหาและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า และเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี

กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร

2560 2561

•	 คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่
•	 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
•	 ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นผู้น�า

ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ  
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

•	 ปฏิบัติตามกรอบ	CG	ของบริษัท
•	 เป็นผูม้จีริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกิจ
•	 ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน (Employee  
Resourcing)

1. การวางแผนอัตราก�าลังคน (Manpower Planning) 

กำรวำงแผนอัตรำก�ำลังคน มำจำกกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ 
(Strategy Map) โดยใช้ Balanced Scorecard: BSC เป็นเคร่ืองมอื 
ในกำรก�ำหนดแผนกลยุทธ์อย่ำงชัดเจน ดังนั้น ทุกหน่วยงำน 
จึงต้องมีกำรพิจำรณำอัตรำก�ำลังคนให้เหมำะสมกับเป้ำหมำย
หรือแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์
พิจำรณำทบทวนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมกับปริมำณ
งำนและปริมำณคนต่อไป 

2. การสรรหา (Recruitment)

กระบวนกำรสรรหำพนักงำนในแต่ละต�ำแหน่ง จะต้องผ่ำนกำร 
คดัเลอืกผูส้มคัรจำกใบสมคัรทีส่่งมำ จำกนัน้จงึเข้ำสูก่ระบวนกำร
ท�ำแบบทดสอบ 3 ประเภท คอื ประเภทควำมรูท้ัว่ไป และควำมรู ้
ทีเ่กีย่วกบังำนในหน้ำทีน่ัน้ๆ รวมทัง้ท�ำแบบทดสอบบคุลกิภำพ และ
ขัน้ตอนสดุท้ำยคอืกำรสมัภำษณ์โดยหน่วยงำนของต�ำแหน่งงำน 
ที่เปิดรับร่วมกับหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์

171

581

222

557
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ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์กร Training Road Map (TRM)

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกำรอบรม และส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรม คิดเป็นชั่วโมงกำรอบรมเฉลี่ยคนละ 9.64 ชม. 

3. ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์กร  
 (Training Road Map (TRM))

หน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์มีกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม โดยจัด
หลักสูตรวำงแผนกำรอบรมร่วมกับหน่วยงำนในองค์กร เพื่อจัด
ท�ำหลกัสตูรกำรฝึกอบรมภำยใน และจดัหำหลกัสตูรจำกสถำบนั
ภำยนอก โดยทกุแผนกจะมีกำรพจิำรณำแผนพฒันำบคุลำกรรำย
บุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งหน่วยงำนทรัพยำกร
มนุษย์มีกำรก�ำหนดกรอบกำรพิจำรณำแผนให้กับผู้บังคับบัญชำ
สูงสุดของแต่ละหน่วยงำน โดยมีกระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรรำยบุคคล

ผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ (Gap Analysis) จะน�ำมำเป็นข้อมูล
ในกำรพัฒนำบุคลำกรโดยใช้เคร่ืองมือต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม
(Training) กำรสอนงำน (Coaching) กำรฝึกอบรมขณะปฏบิตังิำน  
(On the Job Training) พี่เลี้ยง (Mentor) Media Training  
และกำรท�ำกิจกรรมเพ่ือปิดช่องว่ำง (Close Gap Competency) 
ให้พนกังำนมคีวำมรู ้ทกัษะ ควำมสำมำรถ ตำมทีอ่งค์กรคำดหวงั

4. การบริหารค่าตอบแทน (Reward Management)

บริษัทฯ ใช้นโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทนเป็นเครื่องมือหลักใน

กำรสรรหำและรักษำพนักงำน ท้ังในส่วนของค่ำตอบแทนท่ีเป็น
ตัวเงิน และค่ำตอบแทนในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน ผ่ำนกิจกรรม
ทีห่ลำกหลำย ซึง่ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิจะวดัได้จำกควำมเป็น
อยูท่ี่ดข้ึีนของพนักงำนจำกรำยได้ท่ีเติบโตข้ึน โดยใช้กำรประเมิน
ผลงำน ซึ่งมี KPIs เป็นตัวชี้วัดผลของงำน และมีกำรเสนอให้
พนักงำนสอบเลื่อนต�ำแหน่ง ส�ำหรับค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
จะเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  
มคีวำมรู ้ทกัษะในงำนท่ีรับผดิชอบได้ดขีึน้ ผ่ำนกจิกรรมกำรอบรม 
ทั้งอบรมภำยในและกำรส่งพนักงำนอบรมกับสถำบันภำยนอก 
มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม สำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่
จ�ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำน รวมทัง้กำรจดักจิกรรมแรงงำนสมัพนัธ์ 
สร้ำงควำมผูกพันธ์ระหว่ำงพนักงำนและองค์กร รวมทั้งช่วยให้
พนักงำนผ่อนคลำยควำมเครียดจำกหน้ำท่ีกำรงำน เช่น กำร
แข่งขนักีฬำส ีกำรสมัมนำนอกสถำนที ่(Outing) กจิกรรมอนรุกัษ์
วัฒนธรรมไทย เป็นต้น

5. การบริหารอาชีพ (Career Management)

บรษิัทฯ จดัให้มกีระบวนกำรวำงแผน และก�ำหนดแนวทำงเพือ่ดึง 
ศกัยภำพให้ถกูน�ำมำใช้อย่ำงเหมำะสมเพือ่สนับสนุนผลกำรปฏิบัติ 
งำนหลกั และส่งเสรมิให้เกดิกำรเตบิโตในสำยอำชพีอย่ำงเหมำะสม

ประเมินความสามารถ
ของพนักงาน

ด�าเนินการพฒันา

ก�าหนดเครื่องมือ 
การพัฒนาบุคลากร

จัดท�าแผนพัฒนา 
รายบุคคล

ก�าหนดมาตรฐาน 
ความสามารถที่ต้องการ

ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนา

IDP

6

5

4

1

2

3
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5.1) ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career Path)

 จัดให้มีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำตำมสำยอำชีพของ
พนักงำนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ตำมต�ำแหน่งงำน โดย
พิจำรณำจำกควำมยำกง่ำยของงำน รวมถึงกำรแบ่งระดับ
ทักษะในแต่ละต�ำแหน่งงำน และน�ำไปใช้ ในกำรจัดท�ำ
โครงสร้ำงเงินเดือน

5.2) การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง (Promotion System)

 หลังจำกพนักงำนผ่ำนระบบกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ  
ควำมสำมำรถเหมำะสมตำมต�ำแหน่งแล้ว บรษิัทฯ เปิดโอกำส 
ให้พนักงำนได้ทดสอบเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งทุกระดับ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก�ำหนด

5.3) การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนสบืทอดต�าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสงู 

 ในกำรสรรหำผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ จะพจิำรณำจำกบคุลำกร
ในองค์กรก่อนกำรเปิดรบับคุคลภำยนอก เนือ่งจำกบรษิัทเหน็
ว่ำกำรเป็นผู้บริหำรนอกจำกจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

และประสบกำรณ์ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่ำงแท้จริง นอกจำกนั้นยังต้องเข้ำใจในวัฒนธรรมองค์กร 
และมีควำมซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ท่ีดีด้วย โดยกำรสรรหำน้ันบริษัทฯ จะมอบหมำยงำนที่มี
ควำมท้ำทำย และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง
ต้องศึกษำและปฏิบัติงำนด้ำนอ่ืนๆ ในองค์กร เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรเป็นผู้น�ำและควำมรอบรู้ในงำนทุกด้ำน

6. แรงงานสัมพันธ์  

กจิกรรมแรงงำนสัมพนัธ์เริม่ต้นเกีย่วข้องกนันับจำกวนัแรกทีเ่ร่ิม
งำน จนกระท่ังลำออกจำกงำน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรท�ำสญัญำจ้ำง 
งำน กำรมอบหมำยงำน กำรจดัสวสัดกิำรแรงงำน ควำมปลอดภัย 
ในกำรท�ำงำน กำรเล่ือนต�ำแหน่ง กำรปรับเงินเดือนประจ�ำปี  
กำรท�ำข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงงำน และกิจกรรมพัฒนำ
และส่งเสริมแรงงำนสัมพันธ์ เป็นต้น

การด�าเนินการ ความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรม

รักเต็มโหล

พนักงำนน�ำขนมใส่ขวดโหล และตกแต่ง 
ตำมใจชอบเพ่ือน�ำไปมอบให้แก่บุคคล 
อันเป็นที่รักในเทศกำลวำเลนไทน์

พนักงำนเกิดควำมสุขสนุกสนำน และ

ผ่อนคลำยควำมเครียดจำกกำรท�ำงำน

ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมงำนไม่ต�่ำกว่ำ 

ร้อยละ 90

PAP บุพเพอาละวาดนะออเจ้า  

ในเทศกาลสงกรานต์

โดยจดัสรงน�ำ้พระ แจกขนม ร่วมสนกุกบั

เกมส์ชงิรำงวลั และประกวดกำรแต่งกำย

พนักงำนเกิดควำมสุขสนุกสนำน และ

ผ่อนคลำยควำมเครียดจำกกำรท�ำงำน

รวมทั้งสืบสำนประเพณีที่ดีงำมของไทย

Festival For PAP

จดักจิกรรมส�ำหรบัพนกังำนในช่วงเทศกำล 
ต่ำงๆ เช่นกจิกรรมพกแฟนคลำยร้อน ซึง่
เป็นกิจกรรมให้พนักงำนตกแต่งพัดลม
ชนิดมือบีบ ตำมควำมชื่นชอบ และน�ำ
กลับไปใช้งำน

• พนกังำนได้ท�ำควำมรูจ้กักันมำกย่ิงข้ึน

• พนกังำนได้ผ่อนคลำยจำกกำรท�ำงำน

• พนักงำนรู้สึกดีกับองค์กร

PAP Sport Day’s Party

จัดแข่งกีฬำสีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์
และจัดเลี้ยงพนักงำนประจ�ำปี 
PAP Mini Game
จดัแข่งเกมส์ของเล่น ในส�ำนักงำนโรงงำน  
กิจกรรมไตรมำสละ 1 คร้ัง เกมที่แข่ง 
เช่น เกมดึงบล็อกไม้ Jenga เกมตีรังผึ้ง

พนักงำนของบริษั ทฯได ้มี โอกำสท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน อันจะช่วยสร้ำงเสริม
ควำมสำมัคคีและควำมสัมพันธ์อันดี 
ของพนกังำนต่ำงหน่วยงำนทีม่ต่ีอกนั ทัง้ใน 
กำรท�ำงำนและกำรท�ำกิจกรรมอื่นๆ 
ร่วมกัน

6.1) การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 
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การด�าเนินการ ความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรม

บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส�านักงาน (ที่ไม่ใช้แล้ว)

โดยกำรบริจำคอุปกรณ์ส�ำนักงำน  
(ที่ไม่ใช้แล้ว) ให้มูลนิธิสวนแก้ว • สำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้เกดิประโยชน์

• เพือ่สร้ำงกำรเรยีนรู ้สร้ำงคณุประโยชน์ 
ให้แก่ชุมชนและสังคม

• ให้พนกังำนมส่ีวนร่วมในกำรช่วยเหลอื
แบ่งปันตำมก�ำลังของแต่ละบุคคล 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมจิตส�ำนึกที่ดีของ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม

มูลนิธิสำมำรถน�ำอุปกรณ์ ไปซ่อมแซม

และใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้

โครงการ “PAP ปันรักปันใจ”

โดยกำรเปิดรับเครื่องเขียนหรือของขวัญ

เพ่ือมอบให้เดก็นกัเรยีนระดบัประถมศึกษำ

จ�ำนวนเครือ่งเขียนและของขวญัท่ีพนักงำน 
ส่งมอบร่วมกบัอปุกรณ์เครือ่งเขยีนทีบ่รษิทัฯ 
เตรยีม โดยสำมำรถส่งมอบให้กบัโรงเรยีน

โครงการ “รณรงค์ป้องกันการเกิดลูกน�้า
ยุงลายในชุมชน”

โดยกำรร่วมเดนิแจกทรำยป้องกนัยุงลำย
และร่วมรณรงค์ให้ควำมรู้ในกำรก�ำจดัแหล่ง
เพำะพันธ์ุยงุกบัอำสำสมัครของชมุชน

ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมไม่เกิดกำรระบำด
ของโรคที่เกิดจำกยุง

กิจกรรมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต 
บรจิาคโลหติ 10 ล้าน ซซีี PM1 PM2 PM3

ร่วมบริจำกโลหิต เพื่อสนับสนุนโลหิตให้
ศนูย์บรกิำรโลหติแห่งขำตสิภำกำชำดไทย
โดยให้มีผู ้เข ้ำร่วมกิจกรรมไม่ต�่ำกว่ำ 
10 คน

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

การด�าเนินการ ความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรม

1.กิจกรรม Morning Talk

2.การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

  - ระบบ Intranet 

  - บอร์ดประชำสัมพนัธ์ทกุศนูย์ปฏิบตังิำน    

  - E-mail  

  - K2 for ISO program

เพือ่ให้พนกังำนทกุคนมคีวำมเข้ำใจเนือ้หำ

สำระเดียวกันทั่วท้ังองค์กร ไม่ว่ำจะเป็น

ด้ำนกฎระเบียบที่มีกำรออกใหม่ หรือที่ม ี

กำรปรับปรุงรวมท้ังข่ำวสำรและสำระ

ประโยชน์ต่ำงๆ

กำรปฏบัิตติำมระเบยีบบรษิัทของพนกังำน

6.3) กิจกรรมส่งเสริมจิตส�านึกในการช่วยเหลือและแบ่งปันต่อคนในสังคม 

6.2) การสื่อสาร



รายงานการด�าเนินธรุกจิด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม 256116

รักเต็มโหล

กิจกรรม Festival For PAP พนักงานตกแต่งพัดลมมือบีบ

PAP บุพเพอาละวาดนะออเจ้าในเทศกาลสงกรานต์

PAP Sport Day’s Party

กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ในกิจกรรม PAP Sport Day’s Party

สรงน�้าพระในเทศกาลสงกรานต์
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PAP Mini Game

บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�านักงาน

โครงการ “รณรงค์ป้องกันการเกิดลูกน�้ายุงลายในชุมชน”

พนักงานร่วมกิจกรรมใน PAP Mini Game

บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�านักงานให้มูลนิธิสวนแก้ว

โครงการ “รณรงค์ป้องกันการเกิดลูกน�้ายุงลายในชุมชน”
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บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักกำรประกอบธุรกิจภำยใต้จริยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ที่ ได้จัดท�ำเป็นแนวปฏิบัต ิ
ที่ดีเป็นเสมือนคู่มือให้ค�ำแนะน�ำ และแนวทำงท่ีเป็นประโยชน์
ส�ำหรับกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคุณค่ำส�ำคัญและหลักกำร
ด�ำเนนิธุรกจิของบรษิัทฯ ทีป่ฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยในปี 2561 
มีกำรด�ำเนินกิจกรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกักำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีม และปฏบิตั ิ
ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีขององค์กร โดยสื่อสำร 
และเปิดเผยข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส  
และเป็นปัจจุบัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ รำยงำนประจ�ำปี 
และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกิจกรรม
พำผูถ้อืหุน้เข้ำเยีย่มชมโรงงำน เพือ่ชมกระบวนกำรผลติท่อเหลก็
ของบรษิัทฯ และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ได้พดูคยุ ซกัถำม และแสดง
ควำมคิดเห็นร่วมกับผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมถึงมีกำรพบปะ 
และให้สมัภำษณ์กบันกัวเิครำะห์จำกสถำบนัต่ำงๆ โดยตอบสนอง
ควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้น ด้วยผลตอบแทนจำกกำรลงทุน และ
ควำมเติบโตของธุรกิจ

พนักงาน
บริษัทฯ ดูแลพนักงำนให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี ทั้งด้ำนควำม
เติบโตทั้งด้ำนรำยได้และเน้นด้ำนกำรฝึก อบรมเพื่อพัฒนำให้
พนักงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน สำมำรถเติบโต
ไปพร้อมกับองค์กร ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อกำร 
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ในหน้ำ 
11 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังดูแลด้ำนสวัสดิกำรทั้งด้ำนกำรตรวจ
สุขภำพประจ�ำปี กำรจัดกิจกรรมวันส�ำคัญต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำม
สัมพันธ์อันดีระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ลูกค้า
สือ่สำรกบัลูกค้ำผ่ำนพนักงำนขำยท่ีผ่ำนกำรอบรม และมคีวำมรู้
ควำมสำมำรถ มกีำรให้ข้อมลูเกีย่วกบับรษิัทและสนิค้ำผ่ำนช่องทำง 
ต่ำงๆ เช่น เวบ็ไซต์บรษิัท เฟซบุค๊ หรอืแคตตำลอ็ก อกีทัง้ ยงัมกีำร 
จัดสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งลูกค้ำ 
ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและผู้รับเหมำ เพื่อให้ข้อมูลสินค้ำปัจจุบัน
และสินค้ำใหม่ของบริษัทฯ จนเกิดกำรรับรู้สินค้ำ รวมถึงสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท�ำให้เกิดกำรสั่งซื้อสินค้ำ
ที่เพิ่มขึ้น

คู่ค้า
มีกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ำยอย่ำง
เหมำะสม โดยสื่อสำรผ่ำนพนักงำนจัดซื้อ E-mail และเอกสำร
ประกวดรำคำ เพือ่ให้เกิดกระบวนกำรจดัซือ้ทีเ่ป็นไปตำมเงือ่นไข
ทำงกำรค้ำ รวมท้ังให้ข้อมูลท่ีเท่ำเทียมกันกับตัวแทนผู้จัด
จ�ำหน่ำยทุกรำย เพื่อกำรเสนอรำคำที่ถูกต้อง และเงื่อนไขกำร
สั่งซื้อสินค้ำที่ตรงกัน วัดได้จำกกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง และเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ซึ่งมีกระบวนกำรจัดเก็บเอกสำร 
ข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่สำมำรถตรวจสอบได้

คู่แข่งทางการค้า 
บรษิัทฯ ด�ำเนนิกจิกำรด้วยควำมโปรงใสและยตุธิรรม โดยคำดหวัง 
ให้เกิดกำรแข่งขันที่เสรี และกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด
ที่เป็นธรรม

สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมโดยรวม
บรษิัทฯ มส่ีวนร่วมในกำรสนบัสนนุและช่วยเหลอืชมุชนและสงัคม
อยู่เสมอโดยมุ่งเน้นชุมชนในบริเวณโดยรอบสถำนประกอบกำร  
ผ่ำนกจิกรรมกำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆ โดยเริม่ตัง้แต่กำรรบัข้อร้องเรยีน 
จำกผู้อำศัยในชุมชนท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัทไปจนถึงกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
และควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

พนักงาน

ลูกค้า
                   สิง่แวดล้อม 
                ชุมชนและ    
          สงัคมโดยรวม

คูแ่ข่ง 
ทางการค้า
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บรษิัทฯ ในฐำนะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมกำรผลิตท่อเหล็ก กำรด�ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ ได้ตระหนัก และมุง่ม่ัน 
ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ และทบทวนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้อง และสนองตอบ 
กบันโยบำยในกำรบรหิำรจัดกำรสิง่แวดล้อม และกำรจดักำรพลงังำน บรษิัทฯ  จงึประกำศวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำยกำรจดักำรสิง่แวดล้อม  
และกำรจัดกำรพลังงำน เพื่อให้ทุกหน่วยงำนท�ำงำนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังน้ี

ทั้งนี้ ได้มีแผนกำรน�ำไปปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ก�ำหนดมำตรกำร กำรรักษำ ปรับปรุง และพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองโดยฝ่ำยบริหำรของ 
บริษัทฯ เพื่อแจ้ง หรือสื่อสำรให้พนักงำนทุกระดับในองค์กรเข้ำใจ โดยสร้ำงกำรรับรู้ในกำรมีส่วนร่วมยึดถือปฏิบัติตำมนโยบำย
สิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก

1. กำรควบคมุกำรใช้พลงังำน 
ไฟฟ้ำภำยในบรษิัทฯ

ลดปรมิำณกำรใช้ไฟฟ้ำในบรษิัทฯ ลดปรมิำณกำรใช้ไฟฟ้ำลง ร้อยละ 2  
ต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ (kWh/Tons)  
(เทียบข้อมูลจำกปี 2560)

ผู้รับผิดด้ำนพลังงำน
โรงงำน

2. กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
ภำยในบริษัทฯ

ลดปรมิำณส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดุท่ีไม่ใช้ 
แล้ว ที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต 
ให้เหลอืปรมิำณน้อยลง

1.  สำมำรถแยกขยะได้ตำม Work  
Instructions ร้อยละ 100 

2.  ลดปรมิำณสิง่ปฏิกูลหรอืวสัด ุ
ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเกิดจำกกระบวน 
กำรผลิต Scrap < ร้อยละ 1 
/Tons ผลิต

3.   น�ำน�ำ้มันหล่อเยน็ท่ีเหลือจำก 
กระบวนกำรไป Recycle  
ร้อยละ 100 

ผูจ้ดักำรหน่วยงำน SHE

3. กำรควบคมุปรมิำณกำรใช้น�ำ้ ลดปริมำณกำรใช้น�ำ้ประปำในบรษิทัฯ ลดปริมำณกำรใช้น�้ำประปำลง  
ร้อยละ 5 (เทียบข้อมูลจำกปี 
2017)

ผูจ้ดักำรหน่วยงำน SHE

4. กำรควบคมุสภำวะแวดล้อม  
(เสยีง PM10)

ควบคุมสภำวะแวดล้อม (เสียง 
PM10) ให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำย
ก�ำหนด

ผลกำรเฝ้ำระวงัผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ี 
กฎหมำยก�ำหนด ร้อยละ 100

ผูจ้ดักำรหน่วยงำน SHE

5. กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์  
รณรงค์ส่งเสริมด้ำน 
สิ่งแวดล้อม

ให้พนกังำนเกดิควำมตระหนกัและ 
เห็นควำมสัมพันธ์ ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่สือ่และด�ำเนนิกจิกรรม
ด้ำนต่ำงๆ ตำมแผนงำนทีก่�ำหนด 
ได้ ร้อยละ 100

ผูจ้ดักำรหน่วยงำน SHE
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การบริหารจัดการพลังงาน

บรษิัทฯ ในฐำนะทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมผลติท่อเหลก็ 
และเคลอืบชบุเหลก็ด้วยสงักะส ีเน่ืองจำกในภำวะปัจจบัุนประเทศ
ชำตกิ�ำลงัประสบปัญหำด้ำนพลงังำน ซึง่เป็นปัญหำทีม่คีวำมส�ำคญั
และมีผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตของพนักงำน และเศรษฐกิจ 
ของชำตเิป็นอย่ำงมำก ดงันัน้ ทำงบรษิัทฯ  จงึได้ด�ำเนนิกำรน�ำระบบ
กำรจดักำรพลงังำนมำประยกุต์ใช้ภำยในบรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษัิทฯ เล็งเหน็ 
ว่ำกำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นหน้ำที่ของพนักงำน 
ทกุคนทีต้่องร่วมมอืกนัด�ำเนนิกำรจดักำรพลงังำนอย่ำงต่อเนือ่งให้ 
คงอยูต่่อไป ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึได้ก�ำหนดนโยบำยอนรุกัษ์พลงังำน
เพือ่ใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนด้ำนพลงังำน และเพือ่ส่งเสรมิ 
กำรใช้พลงังำนให้เกดิประสทิธภิำพ และเกิดประโยชน์สงูสุด 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จงึก�ำหนดนโยบำยอนรุกัษ์พลังงำน ดงัต่อไปน้ี

1. บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
อย่ำงเหมำะสม โดยก�ำหนดให้กำรอนรุกัษ์พลงังำนเป็นส่วนหนึง่ 
ของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมำยและ 
ข้อก�ำหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

2. บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร
พลังงำนขององค์กรอย่ำงต่อเน่ือง และเหมำะสมกับธุรกิจ
เทคโนโลยทีี่ใช้ และแนวทำงกำรปฏบิตังิำนทีด่ ีโดยตัง้เป้ำหมำย
ทีจ่ะลดกำรใช้พลงังำนลงร้อยละ 2 ของกำรใช้พลงังำนต่อหน่วย
ผลติภณัฑ์ในปีทีผ่่ำนมำ

3. บริษัทฯ จะก�ำหนดแผนและเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์ในแต่ละปี  
และสือ่สำรให้พนกังำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบตัิได้อย่ำงถูกต้อง

4. บรษิัทฯ ถอืว่ำกำรอนรัุกษ์พลงังำนเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 
ของเจ้ำของ ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ ทกุระดบัท่ีจะ
ให้ควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรทีก่�ำหนด ตดิตำม
ตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะท�ำงำนด้ำนกำรจดักำรพลงังำน

5. บรษิทัฯ  จะให้กำรสนบัสนนุทีจ่�ำเป็น รวมถงึทรพัยำกรด้ำนบคุลำกร 
ด้ำนงบประมำณ เวลำในกำรท�ำงำน กำรฝึกอบรม และกำร 
มส่ีวนร่วมในกำรน�ำเสนอข้อคดิเหน็เพือ่พฒันำงำนด้ำนพลงังำน

6. ผู้บริหำรและคณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนจะทบทวน
และปรบัปรงุนโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำน
พลงังำนทุกปี

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

กระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมของบรษิัทฯ เร่ิมตัง้แต่ 
กำรก�ำหนดนโยบำยสิง่แวดล้อม ด�ำเนนิกำรแต่งตัง้ผูแ้ทนฝ่ำยบรหิำร 
ด้ำนกำรจดักำรสิง่แวดล้อม (EMR) เพือ่ด�ำเนินกำรควบคมุตดิตำม
กำรน�ำนโยบำยไปปฏบิตั ิรวมถงึจดัให้มกีำรตรวจสอบและปฏบิติั
กำรแก้ไข เพื่อให้เกิดกำรทบทวนและปรับปรุงระบบให้ดียิ่งข้ึน
อย่ำงต่อเนือ่ง พนกังำนของบรษิัทฯ จะได้รบักำรฝึกอบรมและได้รบั 
ควำมรู้เกีย่วกบัระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม นอกจำกนี ้ยงัมกีำรชีแ้จง 
ต่อผูท่ี้เกีย่วข้องภำยนอกบรษิัทฯ เช่น ผูร้บัจ้ำงช่วง หรอืผูรั้บเหมำ 

ให้ทรำบถงึกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยสิง่แวดล้อม โดยจะมกีำร 
ตดิตำมดแูลให้มกีำรปฏบิตัทิีส่อดคล้องกับหลกักำรด้ำนสิง่แวดล้อม 
อย่ำงสม�ำ่เสมอ ระบบจัดกำรส่ิงแวดล้อมของบรษิัทฯ ผ่ำนกำรตรวจ
สอบโดยสถำบนัรบัรองมำตรฐำน TUV NORD (Thailand) Ltd. และ
ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน ISO14001 (Environment Management 
System (EMS) Standard) หรอืมำตรฐำนสำกล

ระบบกำรบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมขององค์กร ถอืเป็นอกีหน่ึงใน
เครือ่งมอืในหลำยๆเครือ่งมอืทีบ่รษิัท ได้น�ำมำใช้เพือ่เพิม่สมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมภำยในองค์กร และเพื่อควำมยั่งยืนด้ำนส่ิงแวดล้อม  
โดยเป็นอีกปัจจยัท่ีช่วยผลกัดันให้เกดิควำมยัง่ยนืได้ ดงัน้ี

1. พนกังำนในทกุระดบัขององค์กรทรำบหลกักำรของข้อก�ำหนด
ในมำตรฐำน ISO 14001:2015 และกำรน�ำมำตรฐำนดงักล่ำว 
ไปประยกุต์ใช้ในกำรจดัท�ำระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมได้

2. พนักงำนในทุกระดับขององค์กรสำมำรถพิจำรณำประเด็น
ภำยนอกและภำยในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทำง
กลยทุธ์องค์กร

3. พนักงำนในทุกระดบัขององค์กร สำมำรถช้ีบ่งผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  
วเิครำะห์ และประเมนิควำมเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัระบบกำรจดักำร
สิง่แวดล้อม

4. พนกังำนในทกุระดบัขององค์กร สำมำรถน�ำมำตรฐำนดังกล่ำว
ไปประยกุต์ใช้ในกจิกรรมกำรตรวจติดตำมภำยในองค์กรได้

5. เกดิประสิทธภิำพและประสิทธผิลต่อสิง่แวดล้อมภำยในองค์กร

6. เป็นส่วนหน่ึงของกำรมุง่สู่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน

7. มีโครงสร้ำงมำตรฐำนท่ีสำมำรถบรูณำกำร (Integrate) ร่วมกบั
มำตรฐำนอ่ืนๆ ได้

8. ลกูค้ำเกดิควำมมัน่ใจในประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อมของสนิค้ำและ
บรกิำร

9. กำรจดักำรเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล

10. บรรลุควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

11. เสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์อันดกีบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

12. เพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขัน

นอกจำกน้ี ระบบจดักำรส่ิงแวดล้อมของบรษิัทฯ ยังได้รับกำรรบัรอง 
Green Industry จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ซึง่เป็นเครือ่งรบัรอง 
ว่ำบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ มกีำรตดิตำม ประเมนิผล 
และทบทวนเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรได้รบัรำงวลั
ด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท่ียอมรับ และกำรรับรองมำตรฐำนด้ำน 
สิง่แวดล้อมต่ำงๆ และยงัส่งผลดีต่อบรษิัท ดงัน้ี
1. ยกเว้นค่ำธรรมเนียมรำยปีเป็นเวลำ 5 ปี
2. ประชำสมัพนัธ์ควำมส�ำเรจ็ในกำรพฒันำเป็นอตุสำหกรรมสเีขยีว
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การจัดการกากอุตสาหกรรม

กำรจดักำรกำกอตุสำหกรรมท่ีเหลอืจำกกระบวนกำรผลติในด้ำน 
กำรจดักำรกำกอตุสำหกรรมทีเ่หลอืจำกกระบวนกำรผลิต ดงัน้ี 

1. กำรขำยเป็นเศษเหลก็ (เช่น เหลก็ขอบข้ำงทีเ่หลอืจำกกำรซอย) 
กำรจัดท�ำคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร บริษัทด�ำเนินกำร 
วดัปรมิำณก๊ำซเรือนกระจกทีป่ล่อยออกมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ  
ในรปูตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ โดยพจิำรณำจำก 3 ส่วนหลกั  
ดงันี้

 ส่วนที ่1 กำรค�ำนวณคำร์บอนฟตุพริน้ท์ทำงตรง (Direct Emissions)  
จำกกจิกรรมต่ำงๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น กำรเผำไหม้ของ
เครือ่งจกัร กำรใช้พำหนะขององค์กร (ทีอ่งค์กรเป็นเจ้ำของเอง)  
กำรใช้สำรเคมีในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย กำรร่ัวซึม/รั่วไหลจำก
กระบวนกำรหรอืกจิกรรม เป็นต้น

 ส่วนที่ 2 กำรค�ำนวณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ทำงอ้อมจำกกำรใช้
พลงังำน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ กำรซือ้พลงังำน 
มำใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนควำมร้อน 
พลงังำนไอน�ำ้ เป็นต้น

 ส่วนที่ 3 กำรค�ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินท์ทำงอ้อมด้ำนอื่นๆ  
กำรเดินทำงของพนักงำนด้วยพำหนะท่ีไม่ใช่ขององค์กร  
กำรเดินทำงไปสัมมนำนอกสถำนท่ี กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
เป็นต้น

การด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1. โครงการ PAP Waste Management

ด�ำเนนิกำรก�ำหนดจดุวำงขยะแต่ละประเภทภำยในโรงงำน อบรม 
ให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรขยะให้กับพนักงำน และจัดวำงถังขยะ 
แต่ละประเภท (เขยีว แดง น�ำ้เงนิ เหลอืง) รอบบรเิวณโรงงำน พร้อมท้ัง 
จดัท�ำป้ำยชีบ่้งถงัขยะ และวธีิกำรทิง้ทีถ่กูประเภท และให้ควำมรู้ 
ในเรือ่งกำรคดัแยกขยะก่อนทิง้ กำรก�ำจดัขยะอย่ำงถกูวธิเีพือ่เป็นกำร
ปลกูจติส�ำนกึ รวมทัง้ให้พนกังำนรบัรูแ้ละตระหนกัถงึปัญหำเรือ่ง
ผลกระทบจำกขยะต่อสิง่แวดล้อม โดยส่งเสรมิให้มกีำรปฏบัิตติน
เพือ่แก้ไขปัญหำเรือ่งขยะได้อย่ำงถกูวธิี

2. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน

จัดหำหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองมำท�ำกำรตรวจวัด 
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (แสง เสียง ควำมร้อน สำรเคมี)  
เพือ่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของบรษิัทฯ
มีควำมเหมำะสม เป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด และปลอดภัย 
ต่อพนักงำนภำยในองค์กร

3. การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

จัดท�ำสื่อข้อมูลให้ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
แก่พนกังำน โดยตดิข้อมลูผ่ำนบอร์ดประชำสมัพนัธ์ในแต่ละศนูย์
และบรเิวณต่ำงๆ ทีพ่นกังำนสำมำรถสังเกตเหน็ได้สะดวก เพือ่ให้
พนักงำนมคีวำมรูแ้ละตระหนักถึงควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม

ในกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมด้ำนสิง่แวดล้อม
น้ัน บริษัทฯ ต้องปลกูฝังแนวคดิเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ให้กบับคุลำกรของบรษิัทฯ โดยเมือ่พนกังำนมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ถงึผลกระทบของกจิกรรมของบริษัทฯ และตนเองทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อม 
และสงัคมภำยนอก กย่็อมเกดิจติส�ำนกึและควำมเข้ำใจทีต่รงกนั
และพร้อมท่ีขบัเคลือ่น CSR องค์กรได้อย่ำงยัง่ยนื บรษิัทฯ จงึจัด 
กจิกรรมส่งสรมิให้มกีำรเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำงๆเพือ่ให้พนกังำนเกิด
ควำมห่วงใยและสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ภำคภมูิใจที่ได้เป็นส่วนหนึง่ในกำรดแูลสิง่แวดล้อมทัง้ชมุชนภำย 
ในบรษิัท และชุมชนภำยนอก

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมกับ 
ชมุชนภำยนอก โดยออกส�ำรวจและสือ่สำรงำนด้ำนสิง่แวดล้อมให้
แก่ชุมชนในรศัม ี5 กิโลเมตร โดยรอบเพือ่เป็นกำรสร้ำงสมัพนัธภำพ
ระหว่ำงชุมชนกับโรงงำน และรับฟังปัญหำเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ 
ในกำรประกอบกิจกำรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน

นอกจำกนี ้ยงัเข้ำร่วมกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ กบักำรนคิมอตุสำหกรรม
สมทุรสำครอย่ำงต่อเนือ่ง อำท ิกำรปลกูป่ำชำยเลนในบรเิวณชมุชน 
เพือ่ควำมอดุมสมบูรณ์ของระบบนเิวศและยงัช่วยสร้ำงจติส�ำนึก
ในกำรห่วงใย และดแูลสิง่แวดล้อมให้กบัผูค้นในชมุชนทีเ่ข้ำร่วม
กจิกรรม เป็นต้น

3. ใช้ตรำสญัลกัษณ์อตุสำหกรรมสีเขยีว (Green Industry Mark) 
เชงิกำรค้ำ

4. Green Loan เงนิกูด้อกเบีย้ต�ำ่ส�ำหรบัโครงกำรทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
อตุสำหกรรมสเีขยีว

5. Green Directory จัดท�ำบญัชีรำยชือ่ผูป้ระกอบกำรทีม่กีำรผลติ 
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Green Process) และผลติสนิค้ำรกัษ์
สิง่แวดล้อม (Green Product) เผยแพร่ให้เป็นทีรู่จ้กัมำกข้ึน

6. Green Consumption สร้ำงควำมตระหนกัในกำรเลอืกบริโภค
สนิค้ำสเีขยีวและส่งเสรมิให้ผูบ้ริโภคนยิมสนิค้ำสเีขยีว
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การปฏิบัติด้านแรงงาน

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัในด้ำนกำรดแูล บรหิำรจดักำรควำมปลอดภยั 
อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เพ่ือให้ทกุฝ่ำยมัน่ใจ
ว่ำบรษิัทฯ เป็นผู้ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัอตุสำหกรรมผลติท่อเหล็ก
และท่อเหลก็ชุบสงักะส ีให้บรกิำรและด�ำเนนิกจิกรรมต่ำงๆ ทีมุ่่งมัน่ 
ทีจ่ะยกระดบัมำตรฐำนแรงงำนของบรษิัทฯ รวมทัง้คณุภำพชวีติ 
ของพนักงำน ให้มีสภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีดีขึ้น มีควำม
ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพทัง้ร่ำงกำย และจติใจ ได้รบั 
กำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด เพือ่เป็นกำรแสดง
ควำมมุง่มัน่ และสำมำรถปฏิบตัิให้เป็นไปตำมเจตนำดงักล่ำวข้ำงต้น 
อย่ำงต่อเนือ่ง บรษิัท แปซฟิิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) มคีวำมมุง่มัน่  
และตั้งปณิธำนที่จะเป็นผู้น�ำในกำรผลิตท่อเหล็กที่มีคุณภำพ 
ปลอดภัย และรักษำสภำพแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม 
ตำมมำตรฐำนสำกลซึง่พนกังำนทกุคนมส่ีวนร่วม เพือ่เป็นทีพ่อใจ
ของลกูค้ำ และประชำคมโลก แนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนมีดงัน้ี

1. มุง่เน้นปรบัปรงุกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่ง โดยลด
กำรใช้ทรพัยำกร และเพิม่กำรน�ำกลบัมำใช้ใหม่

2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม และ 
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมำย พันธผูกพันท่ีต้อง 
ปฏิบัติตำม และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  
และผลติภณัฑ์ของบรษิัท ทีอ่ยู่ในขอบเขตของระบบกำรจดักำร
ด้ำนสิง่แวดล้อมทีก่�ำหนดไว้

3. บรษิัทฯ มุง่มัน่ในกำรปกป้องส่ิงแวดล้อม ป้องกนักำรแพร่กระจำย
ของมลพิษ รวมถึงกำรป้องกันมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อมท้ังภำยใน
โรงงำน สำธำรณะ พร้อมท้ังเปิดเผยต่อผูท้ีเ่ก่ียวข้องได้รบัทรำบ

4. สร้ำงสรรค์ควำมรู้ ปลกูจติส�ำนกึ และยกระดบัควำมใส่ใจของ 
พนกังำน และผูเ้กีย่วข้องให้เหน็ถงึประโยชน์ และคณุค่ำของกำร 
ด�ำเนนิงำนด้ำนสิง่แวดล้อม ด้วยกำรมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ  
ทั้งภำยในโรงงำน และนอกโรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

เพือ่ให้บรรลนุโยบำยข้ำงต้นผูบ้รหิำรจะสือ่สำรให้พนกังำนทุกคน 
เข้ำใจ และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ตลอดจนสื่อสำร 
ต่อสำธำรณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมำ ผู้รับจ้ำงช่วง และผู้ท่ีมำ
ท�ำงำนในบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

การบรหิารจดัการความปลอดภยัอาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย

บรษิัทฯ มีกำรก�ำหนดนโยบำยและมกีำรด�ำเนินกำรด้ำนอำชวีอนำมยั
และควำมปลอดภยัทีมี่ประสทิธภิำพ โดยบรษิัทฯ ได้จดักำรอบรม
ให้ควำมรูแ้ก่พนกังำน ทัง้ในด้ำนข้อก�ำหนดของระบบกำรจดักำร
(Awareness Training) วิธกีำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment 
Training) และวธีิกำรตรวจประเมินระบบกำรจดักำรด้ำนอำชีวอนำมยั 
และควำมปลอดภัยภำยใน (Internal Audit Training) โดยผู้ที่
ผ่ำนกำรอบรมจะมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏบิตังิำนได้ 
อย่ำงถกูต้อง เหมำะสม และจะได้รบัใบประกำศนยีบตัรผูผ่้ำนกำรฝึก  
อบรมในหลกัสตูรต่ำงๆ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ยงัมกีระบวนกำรตรวจวดั 
และประเมนิผลระบบจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั เพือ่ให้ 
มกีำรทบทวนและปรบัปรงุอย่ำงต่อเน่ือง

ในปี 2559 - 2561 บรษิทัฯ ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน BSOHSAS18001 
(Occupational Health and Safety Management Systems)  
และ TIS18001 (Occupational Health and Safety Management 
System Standards) จำกสถำบัน TUV NORD (Thailand) Ltd.  
ซึง่เป็นมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย 
มีเป้ำหมำยเพื่อลดและควบคุมควำมเสี่ยงอันตรำยของพนักงำน 
และผูท้ีเ่กีย่วข้อง รวมถงึเพิม่ประสทิธภิำพกำรด�ำเนนิงำนของธรุกจิ
ให้เกดิควำมปลอดภยัและส่งเสรมิภำพพจน์ด้ำนควำมรบัผดิชอบ
ขององค์กรท่ีมต่ีอพนักงำนและสงัคม

กำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนนี้ นอกจำกจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ำ  
กำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิำพ 
ตำมหลักมำตรฐำนสำกลแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กร ดังนี้

1. ชว่ยลดต้นทนุในระยะยำว เนือ่งจำกสำมำรถควบคมุและลดจ�ำนวน 
กำรเกดิอบุตัเิหตทุีจ่ะเกดิขึน้ต่อบคุลำกร และทรพัย์สนิอำจรวมถงึ 
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม

2. เกดิสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีดี พนักงำนมคีวำมปลอดภยั
ในกำรท�ำงำน

3. สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร

4. มกีำรพฒันำบคุลำกรให้มกีำรวำงแผน กำรท�ำงำนร่วมกนั กำร 
พฒันำควำมรูเ้กีย่วกบัระบบกำรจดักำร กำรเฝ้ำระวงั และตรวจสอบ 
รวมถึงกำรแก้ไขข้อบกพร่องและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  
เพือ่ก่อให้เกดิประสทิธภิำพ และประสทิธผิลในกำรท�ำงำนมำกขึน้

5. ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรด�ำเนินงำนด้ำน 
อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั
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ศนูย์พระประแดง (PP)

ศนูย์มหำชัย 1 (PM1)

ศนูย์มหำชัย 2 (PM2)

ศนูย์มหำชัย 3 (PM3)

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00

-50.00

-100.00

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2559 - 2561

ร้อยละการประสบอันตราย เทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วย : ครัง้

หน่วย : ร้อยละ

2559 2560 2561

ศูนย์พระประแดง (PP) 41 60 57

ศูนย์มหำชัย 1 (PM1) 4 9 7

ศูนย์มหำชัย 2 (PM2) 18 31 30

ศูนย์มหำชัย 3 (PM3) 25 34 50

2559 2560 2561

ศูนย์พระประแดง (PP) -33.65 40.16 -4.38

ศูนย์มหำชัย 1 (PM1) -71.47 97.45 -22.22

ศูนย์มหำชัย 2 (PM2) -23.16 54.00 -10.34

ศูนย์มหำชัย 3 (PM3) 30.92 -17.39 8.49

ร้อยละการประสบอนัตราย เทียบกับปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ)

2559

2560 2561
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การตรวจวดัด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นแสงสว่างในบริเวณการท�างาน

จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2560 2561

Day Night Day Night

ส�านักงาน Office

LUX

1. โต๊ะท�ำงำน  ≥600 605 605 465 -

2. โต๊ะคอมพิวเตอร์เครื่อง TENSILE ≥600 620 620 536 -

แผนก Store

3. โต๊ะท�ำงำน ≥600 602 602 423 -

4. ชั้นเก็บของ Lock B Lock C ≥200 214 214 173 -

แผนกตัด - ซอย

5. บริเวณท้ำยเครื่องซอยเหล็ก ≥400 463 463 425 -

6. บริเวณกลำงเครื่องซอยเหล็ก ≥400 461 461 473 408

7. บริเวณหัวเครื่องซอยเหล็ก ≥400 442 442 657 402

แผนกวิศวกรรมซ่อมบ�ารุง

8. โต๊ะท�ำงำน ≥600 626 626 595 -

9. จุดซ่อมบ�ำรุง ≥400 413 413 403 456
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หมำยเหตุ : อ้ำงอิงจำกผลกำรตรวจวัดของ ปี 2560 บริษัท พี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจวัด

และผลตรวจในปี 2561 อ้ำงอิงจำก บริษัท เอ็นไวร์โปร จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจวัด

จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2560 2561

Day Night Day Night

ห้องซ่อมบ�ารุงไฟฟ้า

LUX

10. แผงควบคุมเครื่อง SLITTING ≥400

แผนกผลิต

11. บริเวณหัวเครื่องรีด (FL10) ≥400 492 416 610 416

12. บริเวณกลำงเครื่องรีด (FL10) ≥400 437 415 499 530

13. บริเวณท้ำยเครื่องรีด (FL10) ≥200 449 312 613 496

14. บริเวณหัวเครื่องรีด (FL08) ≥400 451 407 483 407

15. บริเวณกลำงเครื่องรีด (FL08) ≥400 477 411 643 495

16. บริเวณท้ำยเครื่องรีด (FL08) ≥200 441 373 439 460

17. บริเวณหัวเครื่องรีด (FL11) ≥400 448 422 496 479

18. บริเวณกลำงเครื่องรีด (FL11) ≥400 473 425 465 452

19. บริเวณท้ำยเครื่องรีด (FL11) ≥200 216 348 530 540

แผนก WIP

20. บริเวณเครื่องเคลือบสี ≥200 463 415 502 -

แผนกคลังสินค้า

21. ทำงเดินบริเวณประตู No.5 ≥50 610 67 1365 107

22. ทำงเดินบริเวณประตู No.4 ≥50 874 56 374 100

23. ช่องทำงเดินบริเวณ No.F08 ≥50 210 122 463 138

ห้องกลึง

25. เครื่องกลึง No.1 ≥400 1007 - 745 -

26. คอมพิวเตอร์เครื่อง CNC ≥600 618 - 402 -

ส�านักงาน Office ชั้น 2

27. โต๊ะท�ำงำน 1 ≥600 609 - - -

28. โต๊ะท�ำงำน 2 ≥600 643 - - -

29. โต๊ะท�ำงำน 3 ≥600 604 - 408 -

     463               -            549 - 
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จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2560 2561

TWA 8 hrs Lmax TWA 8 hrs Lmax

การตรวจวดัเสยีงเฉลีย่ TWA 8 hrs

TAW 8 hrs ไม่เกิน 
90 / Lmax  
ไม่เกิน 140

dB (A)

1. บรเิวณท้ำยเครือ่งรดี (FL08) - - - -

2. บรเิวณท้ำยเครือ่งรดี (FL10) 86.0 110.6 - -

3. แผนกตดั - ซอย 84.3 108.6 84.1 100.6

4. บรเิวณกลำงครือ่งรดี (FL10) - - 84.8 106.5

5. บรเิวณกลำงครือ่งรดี (FL11) - - 84.7 105.5

จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2560 2561

ผลการตรวจ ผลการตรวจ 

1. บริเวณกลำงเครื่องรีด (FL11)

ไม่เกิน 34 ( ๐C)

29.1 -

2. บริเวณกลำงเครื่องรีด (FL08) 29.6 -

3. บริเวณกลำงเครื่องรีด (FL10) 29.4 -

4. บริเวณท้ำยเครื่องรีด (FL11) - 33.2

5. บริเวณกลท้ำยเครื่องรีด (FL10) - 33.7

6. บริเวณกลำงเครื่องรีด (FL08) - 33.5

7. ซอย 28.4 31.7

8. ห้องกลึง 28.2 30.0

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงจำกผลกำรตรวจวัดของ ปี 2560 บริษัท พี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจวัด

และผลตรวจในปี 2561 อ้ำงอิงจำก บริษัท เอ็นไวร์โปร จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจวัด

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงจำกผลกำรตรวจวัดของ ปี 2560 บริษัท พี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจวัด

และผลตรวจในปี 2561 อ้ำงอิงจำก บริษัท เอ็นไวร์โปร จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจวัด

รายการตรวจวัดเสียง

รายการตรวจวัดค่าระดับความร้อนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
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จุดตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน

ตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

2560 2561

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

1. บรเิวณกลำงเครือ่งรดี (Iron Fume) (FL11) ไม่เกิน 5 Mg/m3 00.016 0.017 <0.003 0.0060

2. บรเิวณกลำงเครือ่งรดี (Iron Fume) (FL08) ไม่เกิน 5 Mg/m3 <0.003 0.010 <0.003 0.0079

3. บรเิวณกลำงเครือ่งรดี (Iron Fume) (FL10) ไม่เกิน 5 Mg/m3 <0.003 0.005 <0.003 0.0125

4. บรเิวณกลำงเครือ่งรดี (Toluene) (FL10) ไม่เกิน 20 ppm 29.98 0.45 0.149 0.069

5. บรเิวณท้ำยเครือ่งรดี (Toluene) (FL10) ไม่เกิน 20 ppm 49.19 - 0.074 -

6. บรเิวณกลำงเครือ่งรดี (Toluene) (FL08) ไม่เกิน 20 ppm 14.75 2.42 0.143 0.076

7. บรเิวณท้ำยเครือ่งรดี (Toluene) (FL11) ไม่เกิน 20 ppm  60.41 0.71 - 0.068

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงจำกผลกำรตรวจวัดของ ปี 2560 บริษัท พี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจวัด

และผลตรวจในปี 2561 อ้ำงอิงจำก บริษัท เอ็นไวร์โปร จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจวัด

รายการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี ในสถานที่ท�างาน

บริษัทฯ ได้เพ่ิมช่องทำงกำรส่ือสำรข้อมูลที่เก่ียวกับข้อก�ำหนด 
ด้ำนควำมปลอดภัยจัดหำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับ 
พนักงำน จดัให้มกีำรตรวจวดัสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีปลอดภยั 
เป็นประจ�ำ และจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงและ 
กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีให้แก่พนักงำน จัดกำรดูแลด้ำนควำม 
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่พนักงำน โดยกำรให้ควำมรู้ 
และมีกำรจัดกิจกรรม ดังนี้

1. ตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท�างานจดัหาหน่วยงานภายนอก
ที่ได้รับการรับรองมาท�าการตรวจวัด

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (แสง เสียง ควำมร้อน สำรเคมี) 
เพือ่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของบรษิัทฯ 
มีควำมเหมำะสม เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด และปลอดภัย 
ต่อพนกังำนภำยในองค์กร

การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน
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3. การตรวจความปลอดภัย

จัดให้มีกำรตรววจสอบควำมปลอดภัยในสถำนที่ปฏิบัติงำน 
(Work-Place Safety Inspection) โดย จป.วิชำชีพ จป.บริหำร
และ จป.หน.งำน เพือ่ค้นหำสภำพกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภยั และวธิี 
กำรท�ำงำนหรือพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย อันแสดงถึง
เจตนำรมณ์ หรอืพนัธะสัญญำของฝ่ำยบรหิำร ทีจ่ะธ�ำรงไว้ซึง่ควำม

ปลอดภยั อกีทัง้เป็นกำรกระตุน้และย�ำ้เตอืนให้ผูป้ฏบิตังิำนตระหนกั
ถงึอนัตรำย รวมทัง้เป็นกำรตรวจสอบกำรประเมนิกำรปฏิบตังิำน 
และประเมนิควำมปลอดภยั ตำมกฎหมำย ว่ำเป็นไปตำมข้อก�ำหนด
หรอืมำตรฐำนหรอืไม่

2. อบรมให้ความรู้กับพนักงาน

• อบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
จดักำรอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกีย่วกบักำรปฏบิติังำนเพือ่
ให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย  
ซึง่ภำยหลงัทีม่กีำรจดัอบรม พบว่ำสถติกิำรเกดิอบุตัเิหตตุ่ำงๆ
จำกกำรปฏบิตังิำนมีจ�ำนวนลดลง

• อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกำรเพื่อให ้
พนกังำนเตรยีมพร้อมรบัมอืกับเหตกุำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้ ทัง้ใน 
โรงงำน หรอืท่ีพกัของพนกังำนเอง เมือ่พนกังำนได้รับกำรอบรม 
และฝึกซ้อมจำกผูช้�ำนำญ อกีทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
เมื่อเกิดเหตุจริงสำมำรถระงับเหตุได้โดยไม่ตื่นตระหนก
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4. การตรวจสุขภาพประจ�าปี

จดัให้มกีำรตรววจสขุภำพประจ�ำปี กำรใส่ใจดแูลสขุภำพร่ำงกำย 
ของบคุลำกรจงึเป็นอกีเรือ่งทีอ่งค์กรให้ควำมส�ำคญัเพรำะบคุลำกร
ทกุท่ำนนบัว่ำเป็นทรัพยำกรทีม่ค่ีำมำกทีสุ่ดขององค์กร และเป็นปัจจยั
ส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นองค์กรให้เจรญิเตบิโตก้ำวหน้ำและท�ำงำน 
ต่อไปได้ อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อตวับคุลำกรทีจ่ะได้ตระหนัก 
ในเรือ่งของกำรดแูลสุขภำพ รวมถงึรบัรูข้้อมูลสุขภำพของตนเพือ่น�ำไป 
ดูแลรักษำ และป้องกันสุขภำพของตนเองเพื่อให้เกิดกำรท�ำงำน 
อย่ำงเตม็ที่ให้กบัองค์กร นอกจำกนี ้ผู้บรหิำรยงัจะได้ทรำบถงึข้อมลู
สขุภำพของพนักงำนประจ�ำปี ซึง่จะสำมำรถน�ำข้อมลูมำใช้ในกำร
บรหิำรงำนทรพัยำกรมนษุย์กบักลุม่พนกังำนทีม่คีวำมเสีย่งในกำร
เกิดโรคต่ำงๆ ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏบิตังิำนในหน้ำท่ี ท�ำให้
สำมำรถหำแนวทำงป้องกนั แก้ไขได้ทนัเวลำ

5. Environment & Safety Communication

จัดท�ำสื่อข้อมูลให้ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่ 
พนักงำน โดยติดข้อมูลผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ในแต่ละศูนย์
และบรเิวณต่ำงๆ ท่ีพนักงำนสำมำรถสงัเกตเห็นได้สะดวก เพ่ือให้
พนกังำนมีควำมรู ้และตระหนักถงึควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม
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นโยบายต่อต้านการทุจรติ คอร์รัปชัน่
ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย
ยอมรบักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ ซึง่ท�ำให้เกดิกำรใช้อ�ำนำจ
อย่ำงไม่ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ทำงตรง หรือทำงอ้อมต่อตนเอง 
ครอบครวั เพือ่น และคนรูจ้กั ไม่ว่ำตนจะอยู่ในฐำนะเป็นผูร้บัผู้ให้  
ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอืไม่เป็นตวัเงนิ แก่หน่วยงำนของรฐั หรอืหน่วยงำน 
เอกชนทีบ่รษิัทได้ด�ำเนนิธรุกจิหรอืตดิต่อด้วย เช่น กำรรบัสิง่ของ 
ของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง เงนิบรจิำค/เรีย่ไร ผลประโยชน์อ่ืนใด 
ให้แก่ตนเองจำกบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัท โดยจะปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติอย่ำงเคร่งครดั 

ทัง้นี ้บรษิัทมนีโยบำยทีจ่ะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทำงลบ 
ต่อพนกังำนทีป่ฏเิสธกำรคอร์รปัชัน่ แม้ว่ำกำรกระท�ำนัน้จะท�ำให้
บรษิัทสญูเสยีโอกำสทำงธรุกจิ

นิยาม
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมำยถึง กำรปฏิบัติ หรือละเว้นกำร
ปฏบัิติในต�ำแหน่งหน้ำที ่หรือ กำรใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งหน้ำที่โดย
มชิอบในทกุรปูแบบ ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรอืทำงอ้อม กำรให้หรือ
รบัสนิบน กำรน�ำเสนอ หรอืกำรให้ค�ำม่ันว่ำจะให้ กำรขอ หรอืกำร
เรยีกร้อง ทัง้ทีเ่ป็น ทรัพย์สนิ เงนิ ส่ิงของ สทิธ ิหรอืผลประโยชน์ 
อืน่ใด ทีเ่ป็นกำรขดัต่อศีลธรรม จรยิธรรม และกฎหมำย  กฎระเบยีบ  
นโยบำย ต่อเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั หรอืบคุคลอืน่ใดทีด่�ำเนนิธรุกจิกบับรษิทั  
เพ่ือให้ได้มำหรอืรกัษำไว้ซึง่ผลประโยชน์อืน่ใดที่ไม่เหมำะสมท้ังต่อ 
องค์กร ตนเอง หรือ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย 
ระเบยีบ ประกำศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนยีมประเพณีของท้องถิน่
หรอืจำรตีทำงกำรค้ำให้กระท�ำได้

สินบน หมำยถึง กำรให้หรือรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท�ำกำร ไม่กระท�ำกำร หรือประวิงกำร 
กระท�ำกำรอนัมชิอบด้วยหน้ำที่

การช่วยเหลอืทางการเมอืง หมำยถงึ กำรช่วยเหลอืไม่ว่ำจะเป็นทำง
ด้ำนกำรเงนิหรอืรปูแบบอืน่ เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมทำงกำรเมอืง 
กำรช่วยเหลอืด้ำนกำรเงนิสำมำรถรวมถงึกำรให้กูเ้งนิ ส่วนกำรช่วย
เหลอืในรปูแบบอืน่ เช่น กำรให้ส่ิงของหรอืบรกิำร กำรโฆษณำส่ง
เสริมหรอืสนบัสนนุพรรคกำรเมอืง กำรซือ้บตัรเข้ำชมงำนทีจ่ดัเพือ่
ระดมทุนหรอืเงนิบรจิำคให้แก่องค์กรทีม่คีวำมสัมพันธ์ใกล้ชดิกบั
พรรคกำรเมอืง ทัง้นี ้กำรเปิดโอกำสให้พนกังำนลำหยดุโดยไม่รบั
ค่ำจ้ำงจำกนำยจ้ำง หรอื เป็นตวัแทนบรษิัทร่วมด�ำเนนิกำรเกีย่วกบั 
กำรรณรงค์ทำงกำรเมืองก็ถือรวมอยู่ในควำมหมำยของกำรช่วย
เหลอืทำงกำรเมืองเช่นกัน

ของขวัญ หมำยถึง เงินหรือสิ่งที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น 
บตัรของขวญั บัตรก�ำนัล เชค็ของขวญั เป็นต้น หรอืสิง่ของ หรอื
สทิธปิระโยชน์ทีม่อบให้กันระหว่ำงบรษิัทและผูท้ีต่ดิต่อกบับรษัิท
ตำมอัธยำศยัไมตร ีธรรมเนยีม ประเพณ ีหรอืมำรยำทสงัคมทีพ่งึ
ปฏบัิต ิเช่น ของขวญั ของก�ำนลั เป็นต้น

การบริจาคเพ่ือการกุศล หมำยถึง กำรมอบเงินหรือสิ่งของหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด แก่องค์กรของรัฐหรือเอกชนหรือนิติบุคคลหรือ
บคุคล เพือ่เป็นกำรช่วยเหลอืสงัคม ศำสนำ และกำรศกึษำ เช่น กำร
บรจิำคเงนิหรอืสิง่ของเพ่ือผูป้ระสบภยัพบิตั ิกำรบรจิำคเงนิให้กบั
มลูนธิ ิกำรบรจิำคอำหำรกลำงวนัเดก็นกัเรยีนทีข่ำดแคลน เป็นต้น

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ
1.  คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เสนอ

นโยบำยกำรต่อต้ำนทจุรติ คอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท
เพือ่พิจำรณำ

2.  คณะกรรมกำรบริษัท มหีน้ำทีค่วำมรับผดิชอบในกำรพจิำรณำ
และอนมัุตนิโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ และมอบหมำย
ให้ฝ่ำยจดักำรน�ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ไปให้พนกังำน
ปฏบิตั ิรวมถงึกำรก�ำกับดแูลให้มรีะบบทีส่นบัสนนุกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอร์รัปช่ันอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
พนักงำนทุกคนของบริษัทเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของปัญหำทีเ่กิดจำกกำรคอร์รปัช่ัน

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ในกำรประเมนิโอกำสกำรเกดิทุจรติ น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัท เพือ่ใช้เป็นแนวทำงส�ำหรบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ส�ำหรบั
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบและตรวจตดิตำม

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ดังนี้

4.1  สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน 
และกำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรทจุริต ตำมทีฝ่่ำย
ตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำระบบดงักล่ำว 
มีควำมเสี่ยงท่ีจะท�ำให้เกิดโอกำส เกิดกำรทุจริตท่ีมีผล 
กระทบต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด�ำเนินงำนของบรษัิท
น้อยทีส่ดุ และมคีวำมเหมำะสมกบัรปูแบบธรุกจิของบรษิัท

4.2  รำยงำนผลกำรสอบทำน รำยงำนกำรตรวจสอบระบบ
ควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่งเกีย่วกบักำร
ทจุรติต่อคณะกรรมกำรบริษัท

5.  ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ดงัน้ี

5.1  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในที่
ก�ำหนดไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำร
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ควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ทจุรติทีเ่กดิจำกกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัทรำบ

5.2  ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยใน
เรื่องกำรตรวจสอบกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอก
เหนอืจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีได้ก�ำหนดไว้

6.  ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรก�ำหนดให้มรีะบบกำรส่งเสรมิ
และสนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ โดยมีกำรสือ่สำรไปยงั
พนกังำนและผูท้ีเ่กีย่วข้องทรำบ พร้อมทัง้ทบทวนควำมเหมำะ
สมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลีย่นแปลงของธุรกจิบรษัิท และข้อก�ำหนดของกฎหมำย

7.  กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำท่ีต้อง
ปฏิบัติและสนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำง
เคร่งครัด โดยจะต้องไม่เก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปช่ัน ในทุกๆ 
กรณีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม กรณพีนกังำนมข้ีอสงสยั
หรอืพบเหน็กำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบันีจ้ะต้องรำยงำนต่อผูบ้งัคบั
บญัชำหรอืผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนตำมนโยบำยกำรร้องเรยีน 
และแนวทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผดิ

แนวปฏิบัตท่ีิดี
1.  มิให้มีกำรให้และรับสินบนหรือเงินหรือส่ิงตอบแทนหรือ

ประโยชน์ในทกุรปูแบบในลกัษณะทีอ่ำจจะก่อหรอืเป็นกำรทจุรติ
คอร์รัปชัน่

2.  ไม่ด�ำเนินกำรใดๆ หรือเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจท่ีผิด
กฎหมำย

3. กรณีมีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ต้องด�ำเนินกำรผ่ำนขั้นตอนตำม
ระเบยีบของบริษัท มคีวำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้

4. ในกำรท�ำข้อตกลงกบัคูค้่ำทำงธรุกจิ พนกังำนจะต้องหลกีเล่ียง
กำรให้หรอืยอมรบัของใดๆ เกีย่วกบักำรเจรจำกำรท�ำสญัญำหรอื 
กำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำและส�ำหรบัของขวญัใดๆ ที่ได้ให้
หรอืยอมรบัได้นัน้จะต้องเป็นไปตำมนโยบำยและระเบยีบปฏิบติั
ของบรษิัทในเรือ่งดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั

5. ห้ำมมิให้พนกังำนของบรษิัทพยำยำมทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือคูค้่ำ  
คู่แข่งทำงธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฏหมำย และศีลธรรมไม่ว่ำ 
จะโดยกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ กำรให้หรือรับ 
ของขวญัและกำรเล้ียงรบัรองหรอืให้ผลประโยชน์อย่ำงอืน่ 

6. บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่มีกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองหรือสนับสนุนทำงกำรเมืองแก่ 
พรรคกำรเมอืงหรอืนกักำรเมอืง ในทกุรปูแบบ รวมถงึกำรไม่
ส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร หรือพนักงำนเข้ำร่วม

กิจกรรมทำงกำรเมืองใดๆในนำมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทถือ
เป็นสทิธแิละเสรีภำพส่วนบคุคลตำมกฎหมำย ในกำรเข้ำร่วม
กจิกรรมทำงกำรเมอืง แต่ต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนกังำน 
หรอืน�ำทรพัย์สนิของบริษัทใดๆ ไปใช้ในกำรสนบัสนุนกจิกรรม
ทำงกำรเมอืง หรอืกระท�ำกำรใดๆ อนัก่อให้เกดิควำมเข้ำใจผิด
ว่ำบรษิัทมส่ีวนร่วมหรอืให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเมอืงใดๆ ทัง้นี้
กำรแสดงออกและแสดงควำมคิดเหน็ทำงกำรเมอืงในส�ำนกังำน
หรอืบรเิวณหน่วยงำนของบรษิัทถอืว่ำมีควำมผดิตำมระเบยีบ
บรษิัท

7. กำรบรจิำคเพือ่กำรกศุลและกำรให้เงนิสนบัสนนุแก่หน่วยงำน
ต่ำงๆ ต้องด�ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม 
จรรยำบรรณ ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นไปตำมนโยบำยและ
ระเบยีบปฏิบติัของบริษัทในเรือ่งดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั ท้ังนี้
กำรบรจิำคเพือ่กำรกศุลและกำรให้เงนิสนบัสนนุแก่หน่วยงำน
ต่ำงๆดงักล่ำว ต้องไม่ก่อให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ทัง้ส่วนบุคคลและประโยชน์ของบรษิัท ไม่ใช้เป็นข้ออ้ำงส�ำหรบั
กำรทุจรติและกำรคอร์รปัชัน่

8. กรรมกำร และผูบ้รหิำรต้องตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรเผย
แพร่ ให้ควำมรู ้ให้ค�ำปรกึษำเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ใต้บงัคบั
บญัชำ เกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติเพือ่ให้พนักงำนได้ปฏิบัตใิห้
เป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทจุรติฉบบันี ้รวมถึงเป็นแบบอย่ำง
ทีด่ ีในเรือ่งกำรมคีวำมซือ่สตัย์ จริยธรรม และจรรยำบรรณ

มาตรการ / การด�าเนินการ
มุ่งสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปช่ัน และ
กำรให้หรือรับสินบนโดยกำรสื่อสำรภำยในบริษัท เพื่อให้
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน เข้ำใจและตระหนัก
ถึงควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปช่ัน และ
กำรให้หรือรับสินบน รวมถึงนโยบำยและแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่
เกีย่วข้อง ผ่ำนกำรประชมุพนกังำน อบรม สมัมนำ และสือ่ต่ำงๆ
ของบริษัท พร้อมให้พนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัทได้ช้ีแจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทรำบผ่ำนช่อง
ทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจรติ 
คอร์รปัชัน่
บริษัทได้ปฏิบัติตำมกฏหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ำน
ทุจริต คอร์รัปชั่น และเพื่อให้ทุกคนทั้งในองค์กรและบุคคล
ภำยนอกได้รับทรำบนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต บริษัทจะ
ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

บรษิัท แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน)

1168/74 ช้ัน 26 อำคำรลมุพินทีำวเวอร์ 

ถนนพระรำม 4 แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร 

กรงุเทพมหำนคร 10120

1. บรษิัทจะตดิประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ ณ กระดำน
ประชำสมัพันธ์ของบรษัิททกุแห่ง

2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนช่อง
ทำงกำรสือ่สำรของบรษัิท เช่น Intranet เวบ็ไซต์บรษัิท 

3. บรษิัทจะจัดให้มกีำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ ให้แก่
พนกังำน

นโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิด 

ขอบเขตการร้องเรยีนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นกำรกระท�ำที่ฝ่ำฝืน หลักปฏิบัติท่ีดีใน
เรือ่งต่อไปนี้

• กำรฝ่ำฝืนกำรปฏบิตัติำมหลกักำรและแนวปฏบิตัขิองนโยบำย
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี

• กำรฝ่ำฝืนตำมกฏ ระเบยีบ ข้อบงัคับของบริษัท

• กำรได้รบัควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏบิติังำน

• กำรกระท�ำทีเ่ข้ำข่ำยกำรทุจรติ กำรคอร์รปัชัน่ และกำรให้หรอื
รบัสนิบน

หรือกำรกระท�ำทีท่�ำให้เกดิควำมสงสยั และเกดิผลเสยีต่อองค์กร 
พนักงำนควรสอบถำม หรอืปรกึษำผู้บงัคบับญัชำทีต่นเองไว้วำงใจ
ในทกุระดับ หำกพนกังำนไม่สะดวกใจหรอืไม่แน่ใจท่ีจะท�ำเช่นนัน้ 
พนกังำนสำมำรถแจ้งเรือ่งโดยตรงตำมรำยละเอยีดในหวัข้อ ช่อง
ทางการร้องเรยีน

ช่องทางการร้องเรยีน
พนกังำนสำมำรถแจ้งเรือ่งท่ีต้องกำรร้องเรยีน หรอืกำรแจ้งเบำะแส 
ผ่ำนช่องทำงดังนี้

1. ส่งเรือ่งผ่ำนกล่องควำมคดิเหน็ประจ�ำโรงงำน และศนูย์กระจำย
สนิค้ำแต่ละแห่งของบรษิัท 

2. ตดิต่อ/แจ้งบคุคลทีร่บัผดิชอบ คอื

2.1  ดร.วิชำญ อร่ำมวำรกีลุ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
E-mail : huang_vc@yahoo.com

2.2  คณุเกรยีงไกร รักษ์กลุชน  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและ 
บรรษัทภิบำล 
E-mail : kriengkri@gmail.com

2.3  คณุนฤทธิช์ยั ภูรพีงษำนนท์  
ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน 
E-mail : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

  ท้ังน้ี บรษิัทฯ เปิดโอกำสให้ผูท่ี้มส่ีวนทุกกลุ่ม สำมำรถร้อง
เรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบำะแส เกี่ยวกับกำร
ด�ำเนินงำนท่ีขัดกบันโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีและ/
หรอื จรยิธรรมและจรรยำบรรณของบรษิัท รวมไปถงึหำก
มข้ีอสักถำม หรอืเสนอแนะ ซึง่สำมำรถแจ้งเรือ่งดังกล่ำว
เข้ำมำทำงช่องทำงกำรรับร้องเรยีน ดงันี้

• ส่ง E-mail แจ้งถงึผูร้บัผดิชอบโดยตรง ตำมรำยชือ่ท่ี
ปรำกฎอยู่ใน ข้อที ่2.1 - 2.3

• แจ้งเรือ่งเข้ำมำทำงไปรษณย์ีที่
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กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1. รวบรวมข้อเท็จจริง 

ผู้รับข้อร้องเรียนจะด�ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่ง 
เรื่องต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและ 
บรรษัทภิบำล

2. กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
จะเรียนเชิญตัวแทน เพ่ือกล่ันกรองข้อมูลและสอบสวน ภำยใน 
3 วัน โดยตัวแทนเข้ำร่วมในกำรพิจำรณำ มีดังนี้

3. ก�าหนดมาตรการด�าเนินการ

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
จะเป็นผู้สรุปรำยงำน และเสนอรำยงำนในกำรด�ำเนินกำรต่อข้อ
ร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส โดย

CASE A สรุปเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท   
CASE B สรุปเสนอต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO)

การรายงานผลการด�าเนินการและตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู ้อ�ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน หรือ เลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลจะรำยงำนผล
กำรด�ำเนนิกำรที่ได้กระท�ำไปแล้วทัง้หมดให้ผูบ้รหิำรระดบัสงูของ
บริษัทและคณะกรรมกำรรับทรำบ

หำกนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร มกีำรยกเลกิกำรท่ีข้อก�ำหนด
ข้อใดข้อหนึ่งในนโยบำยนั้น กำรถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติ 
จำกคณะกรรมกำรบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อก�ำหนดท่ี 
ถูกยกเลิกนั้นให้ทรำบในทันทีตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

CASE A : เรื่องเก่ียวกับการร้องเรียน 
  CEO / CFO / COO

CASE B : เรื่องท่ีนอกเหนือจากการร้องเรียน 
  CASE A

ผู้สอบสวน		:	
1.	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล
3.	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการตรวจสอบภายใน

ผู้สอบสวน		:
1.	 CFO	หรือ	COO
2.	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการตรวจสอบภายใน
3.	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการทรัพยากรมนุษย์

มาตรการคุม้ครองผู้ร้องเรยีน หรือผูแ้จ้งเบาะแสการกระท�าผิด
1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบำะแส ผู้ร้องเรียน 

และผู้ถูกร้องเรียน เป็นควำมลับ

2. บรษิัทจะเปิดเผยข้อมลูเท่ำทีจ่�ำเป็น โดยค�ำนงึถงึควำมปลอดภยั 
และควำมเสียหำยของผู้รำยงำน แหล่งท่ีมำของข้อมูล หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ท่ีได้รับควำมเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำย 
ด้วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม

4. บริษัทจะไม่กระท�ำกำรอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแสหรือ 
ผู้ร้องเรียน

บทลงโทษในการกระท�าผิด
กำรลงโทษกำรกระท�ำผิดให้เป็นไปตำมระเบียบของบริษัทและ/
หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ความถีใ่นการทบทวนนโยบาย
ทุก 1 ปี หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

โดยมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เข้ำร่วมเพื่อสังเกตกำรณ์
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