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2 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน)

สารจากองค์กรสารจากองค์กร  

เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

 ในปี 2562 ประเทศไทยและหลายประเทศได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน

จากการใช้ชีวิตประจํา วันและการดํา เนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ในฐานะที่บริษัท

แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน) มีการดํา เนินธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตบริษัทฯ

จึงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการและควบคุมให้พนักงาน

ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการกระบวนการภายใน (CSR 

– in – process) ตระหนักถึงการบริหารจัดการผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 โดยในด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่น ในการพัฒนากระบวนการ

จัดการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและการบริการ

เพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้กระบวนการ

ผลิตมีคุณภาพและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของบริษัทฯ แต่หัวใจสํา คัญในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและความร่วมมือ

ของทุกคนในองค์กร ดังนั้นการดูแล พัฒนาความรู้ ทักษะและส่งเสริมให้

พนักงาน เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสํา คัญ

ไม่แพ้เรื่องใด สํา หรับด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม

 

คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธานกรรมการ

คุณเอื้อมพร ปัญญาใส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และความปลอดภัย บริษัทฯ มีการควบคุมทั้งด้านค่าเคมี ของเสียรวมทั้ง

มลภาวะทางน้ำาและเสียงที่ เกิดกระบวนการผลิตมีการเปิดช่องทางการ

ร้องเรียน และสํา รวจปัญหาที่อาจเกิดจากการดํา เนินกิจกรรมขององค์กร

กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ

หน้าที่และปลูกฝังค่านิยมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เราเชื่อมั่นว่าการ

ปลูกฝังจิตสํา นึกและสร้างพฤติกรรมในการดูแลจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดีโดย

เริ่มต้นจากภายในองค์กร และค่อยๆขยายสู่สังคมภายนอกจะเป็นการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน  และในรายงานฉบับนี้บริษัทฯได้รวบรวม

การดํา เนินกิจกรรมและแนวทางที่ได้ปฏิบัติในแต่ละมิติสํา หรับปีที่ผ่านมาเพื่อให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบถึงเจตนาและความมุ่งมั่นที่บริษัทฯได้ยึดมั่น

และยึดถือ รวมทั้งปฏิบัติเรื่อยมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

กิจการและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการดํา เนินงานของบริษัทฯ

 ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการดํา เนินงานที่ดีตลอดจนพนักงานที่มีความ

ยึดมั่นการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

ตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะดํา เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เพื่อ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย



3บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน)

สารจากองค์กร   
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4 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตการรายงานขอบเขตการรายงาน

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน)

(PAP) ได้จัดทํา รายงานฉบับนี้ขึ้นภายใต้ “แนวทาง

การจัดทํา รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่ง

เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่บริษัทฯ ใช้ดํา เนินธุรกิจ และ

การพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อนํา ไปสู่การเติบโตของ

กิจการอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลของ

ปี 2562 เพ่ือเปิดเผยให้นักลงทุนรับทราบและมีความ

เข้าใจถึงความรับผิดชอบในการดํา เนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ในแต่ละมิติประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม การนํา เสนอรายงาน

นี้ เป็นรายงานที่กล่าวถึงนโยบายและการปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดำา เนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อแสดงใ ห้ เ ห็นถึ ง 

ความรับผิดชอบที่บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อผลกระทบ

เหล่านั้น ด้วยแนวทางความรับผิดชอบในประเด็น

ต่างๆ ดังนี้

การดํา เนินธุรกิจของ PAPการดํา เนินธุรกิจของ PAP

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน) (“PAP”) ประกอบ ธุรกิจหลักในการผลิตและจํา หน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการเชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้

ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded : ERW) ด้วยประสบการณ์ในการผลิตท่อเหล็กมานานกว่า 40 ปี และการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ผสานเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบและควบคุมโดย วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทที่ผลิตจากบริษัทฯ ของเรา จึงล้วนได้มาตรฐานสากล

และได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลกส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ของเราเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กมีการจํา แนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดํา  และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็น

 - ท่อเหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจํา หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า 

 - ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปซึ่งจํา หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า 

สินค้าของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการทั้งในด้านงานโครงสร้าง งานระบบ และงานด้านสถาปัตยกรรมที่ให้ทั้งความสวยงามทันสมัยและคงทน พนักงานทุกคน

ต่างยึดมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการดํา เนินธุรกิจที่สร้างการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับจริยธรรมและการดูแล ไม่สร้าง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่เรายึดมั่นและประกาศเจตนารมณ์

 การรายงานในประเด็นที่ได้กล่าวมานี้จะครอบคลุมในส่วนการดํา เนิน ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงและพัฒนาการดํา เนิน

ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นในรอบปีต่อๆ ไป

àÈรÉ°กิจàÈรÉ°กิจ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒ
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·Õ่ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่ÁãËŒ¡Ñº¹Ñ¡Å§·Ø¹
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5บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน)

โครงสร้างทางธุรกิจโครงสร้างทางธุรกิจ

 PAP เป็นผู้ผลิตและจํา หน่ายท่อเหล็กดํา  และท่อเหล็กชุบสังกะสี โดยมีกํา ลังการผลิตรวมอยู่ที่ 450,000 ตันต่อปี ผลิตโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่น

ซึ่งต้องอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric ResistanceWelded : ERW) โดยมีทั้งการผลิตตามคํา สั่งลูกค้า (Made to order) และผลิตพร้อมสํา หรับ

การจํา หน่าย (Made to stock) แบ่งตามประเภทการใช้งาน คือ

 • ท่อเหล็กสํา หรับงานทั่วไป

 • ท่อเหล็กสํา หรับงานโครงสร้าง

 • ท่อเหล็กสํา หรับงานอุตสาหกรรม

 ตัง้แตปี่ 2560 บรษัิทฯ ขยายธรุกจิใหบ้รกิาร จัดหา จํา หนา่ยวัสดอุปุกรณ์การกอ่สรา้งอยา่งครบวงจรทัง้ในรปูแบบงานโครงสรา้ง เชน่ โครงสรา้งพืน้ฐาน

การคมนาคม โครงสร้างท่าอากาศยาน โครงสร้างคลังสินค้า โครงสร้างอาคารสูง เป็นต้น และในรูปแบบ  งานระบบ เช่น งานระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบชลประทาน

ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น ให้บริการเชื่อมประกอบงานท่อเหล็ก เป็นที่ปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การถอดแบบ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ

ลูกค้ายิ่งขึ้น

การกํา กับดูแลกิจการการกํา กับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน แบ่งออก

เป็นกรรมการอิสระ  4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ซึ่งในจํา นวน

กรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่เป็นเพศหญิง 4 ท่าน การจัดโครงสร้างคณะ

กรรมการบริษัทฯเป็นโครงสร้างที่สนับสนุนให้เกิดการถ่วงดุลอํา นาจกับฝ่าย

บริหาร มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี ่ยง และคณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกำากับ 

ตรวจสอบความโปร่งใสในการดํา เนินธุรกิจ ตั้งแต่การกํา หนดกลยุทธ์องค์กร

การบริหารความเสี่ยง จริยธรรมในการดํา เนินธุรกิจ การปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย และการพิจารณารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์

ในการบรหิารจัดการธรุกจิ ดแูลใหอ้งคก์รดํา เนนิธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามหลักการกํา กับดูแล

กิจการที่ดี มีความรับผิดชอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส 

ด้านกลยุทธ์ของธุรกิจด้านกลยุทธ์ของธุรกิจ

 ในการวางแผนจัดทํา ด้านกลยุทธ์และแผนงาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะพิจารณาและกํา หนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจโดยคํา นึงถึง

สภาพแวดล้อมของธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ตลอด Value Chain การนํา นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย และมีการทบทวนเรื่อง

ดงักล่าวอยา่งนอ้ยทกุๆ 5 ปี รวมทัง้กํา กบัให้ฝา่ยบรหิารส่ือสารให้ทัว่ทัง้องคก์ร

และติดตามให้มี การรายงานผลการดํา เนินงาน โดยมุ่งหวังประสิทธิผลในด้าน

ความสามารถในการแข่งขันการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การคํา นึง

ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ วิสัยทัศน์

ทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2563-   ปี 2565) โดยมุ่งเน้น

ในการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในด้วยการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุง

กระบวนการภายใน เพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประกาศและสื่อสารเป้าหมาย ทิศทางและกลยุทธ์

ให้ฝ่ายจัดการทุกฝ่ายได้รับทราบและกํา หนดให้จัดทํา แผนการปฏิบัติ (Action 

Plan) เพื่อสนับสนุนบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งกํา หนดให้มีการรายงานผล

การดำาเนินงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯเป็นรายไตรมาส

การติดตาม ทบทวน ปรับปรุง แผนธุรกิจในระหว่างปีนั้น จะมีฝ่ายตรวจสอบ

ภายในเข้าตรวจสอบและติดตามถึงการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้เสนอ

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลการติดตาม

ดังกล่าวต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงจะมีการประชุมอย่าง

สม่ํา เสมอ เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กํา หนด

ไว้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอการทบทวน ปรับปรุง หรือ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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 ด้านการจัดทํา แผนการบริหารความเสี่ยง ได้มอบหมายให้ แต่ละ

ฝ่ายจัดทํา แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อ  คณะกรรมการบริหารและ

จัดการความเสี่ยง พิจารณา ให้ความเห็นตลอดจนการติดตามความคืบหน้า

ของแผนการดํา เนินความเส่ียงในด้านต่างๆ เพ่ือสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ รวมทั้งกํา หนดให้มีคณะทํา งานที่รับผิดชอบงานในส่วนความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ประกอบด้วยหน่วยงานการตลาด หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 

หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

โดยทั้งสี่หน่วยงานจะร่วมกันจัดทํา กิจกรรม และรายงานต่อคณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นรายไตรมาส

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการประกอบธุรกิจภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดํา เนินธุรกิจ ที่ได้จัดทํา เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเสมือนคู่มือให้

คํา แนะนํา และแนวทางที่เป็นประโยชน์สํา หรับการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคุณค่าสํา คัญและหลักการดํา เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ด้านกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้านกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ

จัดการความเส่ียงเพื่อทำาหน้าที่กำาหนดและเสนอความเส่ียงระดับองค์กร

(Corporate       risk) เพือ่นํา เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอกจากนี้

ทุกหน่วยงานในบริษัทฯซึ่งเป็นเจ้าของความเสี่ยงมีหน้าที่นํา เสนอแผนการจัดการ

ความเส่ียงของหนว่ยงานเสนอตอ่         คณะกรรมการบรหิารและจัดการความเส่ียง

โดยเลขานุการบริษัทฯ จะมีการติดตามความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสและรายงาน

ผลการดํา เนินการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะ

กรรมการบริษัทฯ ตามลํา ดับ
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ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

• พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้  

  และเป็นการแสดงถึงศักยภาพของพนักงานทุกคนให้สะท้อนออกมาในรูปของผลประกอบการที่ดี  

  มีความเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง สร้างความมั่นใจและคุ้มค่าต่อการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

• การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง และมีความโปร่งใสให้ข้อมูลต่อ  

  นักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้าลูกค้า
• การสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

  ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

• จัดให้มีช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

คู่แข่งทางการค้าคู่แข่งทางการค้า

• ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง 

  ตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

• ไม่ทํา ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูล 

  อย่างสมเหตุสมผล

คู่ค้าคู่ค้า
• ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ

• ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ตามสัญญาและจรรยาบรรณ

• มีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด

พนักงานพนักงาน
• กํา หนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรเพื่อความเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน

• ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และสังคมชุมชน และสังคม

โดยรวมโดยรวม

• ปลูกฝังจิตสํา นึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ  

  โดยเริ่มจากการช่วยกันประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

• ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

• ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริจาค
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การดํา เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมการดํา เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจ

 กลยุทธ์หลักในการดํา เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลยุทธ์หลักในการดํา เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การผลิตสินค้าคุณภาพ มีมาตรฐาน

และสร้างพันธมิตรทางการค้า

นวัตกรรมและการปรับปรุง

กระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง

การดํา เนินธุรกิจภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ดํา เนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิต
ท่อเหล็กคุณภาพมากว่า 40 ปี โดย 
ยึดหลักการผลิตสินค้าท่อเหล็กที่มี
คุณภาพ และการส่งมอบท่ีตรงเวลาพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และสร้างพันธมิตร
ทางการค้าเพื่อรองรับการขยายฐาน
ลูกค้า รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ตราสินค้า

 “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง

ส่ิงที่บริษัทฯให้ความสํา คัญมาโดย 
ตลอด คอื การศึกษาดา้นนวัตกรรม
การปรับปรุง พัฒนา ระบบการทํา งาน
และกระบวนการภายใน เพ่ือให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ท่ีมีความเปล่ียนแปลง
ในปัจจุบัน และเป็นการกระตุ้นให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
และมีการถ่ายทอดความรู้ให้พนักงาน
ด้วยกันในองค์กร

บริษัทฯ ยึดถือการดํา เนินงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้และส่ือสารผ่าน
หลากหลายช่องทาง ทั้งระบบ Intranet 
เพ่ือให้พนักงานรับทราบ และทํา ความเข้าใจ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ และการเปิดเผยผ่านรายงาน
ประจํา ปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้
นักลงทุนและผู้มี ส่วนได้ เ สียรับทราบ
ข้อมูลของบริษัทฯ ในทิศทางเดียวกัน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสํา คัญในความรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภคในฐานะที่บริษัทฯ เป็นทั้งผู้ผลิตและจํา หน่ายท่อเหล็กคุณภาพ

ภายใต้เครื่องหมายการค้า   “แปซิฟิกไพพ์” บริษัทฯ เลือกใช้เครื่องจักร

และเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย ควบคุมโดยทีมวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญ

และมีประสบการณ์ ซึ่งจะดูแล ตรวจสอบให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพ

ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน นอกจากน้ียังมีกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กํา หนดไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้า

ภายใต้เครื่องหมายการค้า  “แปซิฟิกไพพ์”เป็นสินค้าที่มีความแข็งแรง

สร้างความปลอดภัย เหมาะสมกับประเภทของงานที่นํา ไปใช้ นอกจากนี้ 

ทุกครั้งที่มีการจํา หน่ายท่อแบบมาตรฐานบริษัทฯ จะออกใบรับรองคุณภาพ

สินค้าให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ และสร้างความมั่นใจ

แก่ผู้บริโภค ดังนั้น การดํา เนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งเราจึงยึดมั่นใน

หลักความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านผู้บริโภคด้านผู้บริโภค

• การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน 

  และตรงตามความต้องการ

• การส่งมอบสินค้า

• ให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง

• เปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน
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สินค้าคุณภาพและบริการที่โดดเด่นสินค้าคุณภาพและบริการที่โดดเด่น

 เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ มีกระบวนการทํา งานและพัฒนาจุดเด่นทั้งด้านสินค้าและบริการ ทํา ให้บริษัทฯเป็น

ผู้นํา ในธุรกิจท่อเหล็กคุณภาพของประเทศ

 บริษัทฯ มีการตรวจสอบวัตถุดิบ (แผ่นเหล็กรีดร้อน : “เหล็กม้วน”) ก่อนนํา เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยการตัดชิ้นส่วนของ

เหล็กม้วนทุกม้วนมาตรวจสอบคุณภาพว่าเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ หรือไม่ ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และ

ผ่านการตรวจเช็คสภาพอย่างสม่ํา เสมอ เม่ือสินค้าผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเข้าสู่การทดสอบคุณภาพต่างๆ ตามแต่ละมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ 

เช่น การรับแรงดันน้ํา  การดัดโค้ง การทดสอบรอยตะเข็บและคุณสมบัติอื่นๆ ที่สํา คัญ บริษัทฯ จะทํา การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าให้

กับลูกค้าทุกครั้งที่มีการจํา หน่ายสินค้าคุณภาพ

 บริษัทฯ ยังคงให้ความสํา คัญในเรื่องการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า อย่างทันเวลาและปลอดภัย และเพื่อส่ง

มอบสินคา้คณุภาพทีม่คีวามปลอดภัยใหก้บัผูใ้ชง้านแล้ว รวมทัง้ยงัใหค้วามสํา คญักบัการสรา้งทมีงานคณุภาพ พรอ้มทีจ่ะส่งมอบคณุคา่

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ผ่านโครงการจัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะที่จํา เป็นให้กับพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดีมี

ประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิต การขาย หรือการส่งมอบสินค้า

สร้างการเข้าถึงสินค้าสร้างการเข้าถึงสินค้า

 บริษัทฯ สร้างการเข้าถึงสินค้า โดยจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ากลุ่มตัวแทนจํา หน่าย ตามจังหวัดต่างๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และสามารถนํา ไป

ปฏิบัติในการแนะนำาสินค้าให้กับผู้ซ้ือหรือผู้ใช้งานนำาผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน

แล้ว ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถ

สร้างความย่ังยืนให้กับงานก่อสร้างต่างๆ อันจะนํา ไปสู่ความเช่ือม่ันในคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

µรวจสอบ
ÇÑµ¶Ø´Ôº (àËÅ็¡ÁŒÇ¹)

100% ¡‹Í¹à¢ŒÒÊÙ‹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡ÒÃ¼ÅÔµ
ãªŒà¤Ã×่Í§¨Ñ¡Ã·Õ่·Ñ¹ÊÁÑÂ áÅÐ
¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¼ÅÔµâ´ÂÇÔÈÇ¡Ã

¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ

·´ÊÍº
¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤ŒÒµÒÁ·Õ่

ÁÒµÃ°Ò¹¡ÓË¹´¾ÃŒÍÁ
ÍÍ¡ãºÃÑºÃÍ§ÊÔ¹¤ŒÒ

Ê‹§ÁÍºÊÔ¹¤ŒÒ
µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ

ÍÂ‹Ò§·Ñ¹àÇÅÒ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานขาย กลุ่มโมเดิร์นเทรด  
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการ

ศึกษาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือนักลงทุน และสร้างความมั่นใจในคุณภาพ

การดํา เนินงานในทุกขั้นตอนแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโครงสร้างท่อเหล็กต่างๆ รวมไป

ถึงการเปิดมุมมองในการออกแบบงานก่อสร้างให้กับนิสิตนักศึกษาที่จะกลายเป็นนักออกแบบในอนาคต พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่าง

บริษัทฯกับสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย

 จากการดํา เนินงานที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มุ่งหวังว่า จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ

และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตประจํา วันของประชากรผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และการใช้งานโครงสร้าง

ท่อเหล็กอย่างถูกวิธี ตรงตามประเภทการใช้งาน รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้มีความคงทน สวยงาม

นํา ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปเยี่ยมชมกระบวนการทดสอบวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต ณ ศูนย์มหาชัย 2
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การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย โดยกํา หนดนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วน

ได้เสียไว้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการกํา กับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ

รวมทั้งมีการกํา หนดนโยบายและขั้นตอนการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้

รับความเป็นธรรมหรือพบเห็นสิ่งผิดปกติโดยมีกรรมการสอบสวน 

ข้อเท็จจริงเพื่อดํา เนินการแก้ไข พร้อมทั้งเผยแพร่ช่องทางในการรับ

แจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ และรายงานประจํา ปีของบริษัทฯ 

 

 บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น และตระหนักถึงความสํา คัญของ

บุคลากร ท่ีเป็นปัจจัยในการขับเคล่ือนการบริหารงานขององค์กรไปสู่

เป้าหมายข้างหน้า จึงมีกระบวนการปฏิบัติและวางแผนตั้งแต่การสรรหา

บุคลากร การรักษาและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถ

ตามท่ีองค์กรคาดหวังภายใต้ Corporate Valued ขององค์กร คือ การ

ให้ความสํา คัญกับลูกค้า การมุ่งสู่ความสํา เร็จมุ่งเน้นเสริมสร้าง

วัฒนธรรม ในการแบ่งปันความรู้ความเป็นผู้นํา และการทํา งานเป็น

ทีม เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกันและร่วมผลักดันเป้าหมาย

สูงสุดขององค์กร

ด้านสังคมด้านสังคม  

แนวทางการดํา เนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางการดํา เนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

฿ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรม

แรงงานสัมพันธ์แรงงานสัมพันธ์

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
หลักคือการปฏิบัติงาน โดยให้ 
เกิดความสมดุลระหว่างการ 
ทำางานและความสัมพันธ์อันดี 
ต่อพนักงานและพนักงานด้วย
กันรวมทั้งต่อผู้บริหาร

บริหารจัดการระบบ บริหารจัดการระบบ 

การจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทน 

อย่างเป็นธรรมอย่างเป็นธรรม

จัดให้มีโครงสร้างเงินเดือน 
(Salary Structure) ที ่
ชัดเจนสอดคล้องกับตลาด
แรงงานและค่ า ง านโดยมี
ผลตอบแทนทั้งรูปตัวเ งิน
และไม่เป็นตัวเงิน โดยใช้ระบบ
การประเมินผลงาน

ส่งเสริมและส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร

เลือกใช้เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น
อย่างเหมาะสม อาทิ การวางแผน 
พัฒนาบุคลากร 

ออกแบบออกแบบ

โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร

ออกแบบโครงสร้ างองค์กร 
ตามความเหมาะสมของการ

บริหารจัดการงาน

การสรรหาและการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรคัดเลือกบุคลากร

มีกร ะบวนการแล ะ เ ลือก ใช้
เครื่องมือการทำาแบบทดสอบ
และสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติ

ที่ต้องการตามหน้าที่นั้นๆ
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การดํา เนินการด้านบุคลากรการดํา เนินการด้านบุคลากร

 

สรรหาและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า และเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีสรรหาและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า และเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี

• คัดเลือกบุคคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่

• จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

• ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นผู้นํา 

• ปฏิบัติตามกรอบ CG ของบริษัท

• เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดํา เนินธุรกิจ

• ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคคลากรกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคคลากร
ปฏิบัติตามแนวทางการกํา กับดูแลกิจการปฏิบัติตามแนวทางการกํา กับดูแลกิจการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดํา เนินธุรกิจจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดํา เนินธุรกิจ

การจ้างงาน

• พนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งออกเป็นคนไทยมีอายุไม่ต่ํา กว่า 18 ปี จํา นวนพนักงานคนไทยทั้งหมด 882 คน

  อายุเฉลี่ย 34 ปี อายุงานเฉลี่ย 6 ปี แบ่งเป็น

 - เพศชาย 647 คน 

 - เพศหญิง 235 คน

• ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน

• ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกับทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน (Employee Resourcing)กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน (Employee Resourcing)

    1. การวางแผนอัตรากํา ลังคน (Manpower Planning)1. การวางแผนอัตรากํา ลังคน (Manpower Planning)

 การวางแผนอัตรากํา ลังคน มาจากการจัดทํา แผนกลยุทธ์ (Strategy Map) โดยใช้ Balanced Scorecard: BSC เป็น

เครื่องมือในการกํา หนดแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงต้องมีการพิจารณาอัตรากํา ลังคนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย หรือ

แผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์พิจารณาทบทวนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณ

คนต่อไป

25612562

222

557

235

647
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    2. การสรรหา (Recruitment)2. การสรรหา (Recruitment)

 กระบวนการสรรหาพนักงานในแต่ละตํา แหน่ง จะต้องผ่านการคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครที่ส่งมา จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ

ทํา แบบทดสอบ 3 ประเภท คือ ประเภทความรู้ทั่วไป และความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่นั้นๆ รวมทั้งทํา แบบทดสอบบุคลิกภาพ

และขั้นตอนสุดท้ายคือการสัมภาษณ์โดยหน่วยงานของตํา แหน่งงานที่เปิดรับร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

    3. ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์กร (Training Road Map (TRM))3. ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์กร (Training Road Map (TRM))

 หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีการวางแผนการฝึกอบรม โดยจัดหลักสูตรวางแผนการอบรมร่วมกับหน่วยงานในองค์กร

เพื่อจัดทํา หลักสูตรการฝึกอบรมภายใน และจัดหาหลักสูตรจากสถาบันภายนอก โดยทุกแผนกจะมีการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีการกํา หนดกรอบการพิจารณาแผนให้กับผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของ แต่ละหน่วยงาน โดยมีกระบวนการจัดทํา แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 ดังนี้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Gap Analysis) จะนํา มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การฝึก

อบรม (Training) การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน(On the Job Training) พี่เลี้ยง (Mentor) Media Training

และการทํา กิจกรรมเพื่อปิดช่องว่าง (Close Gap Competency) ให้พนักงานมีความรู้ ทักษะความสามารถ ตามที่องค์กรคาดหวัง

    4. การบริหารค่าตอบแทน (Reward Management)    4. การบริหารค่าตอบแทน (Reward Management)

 บริษัทฯ ใช้นโยบายการบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือหลัก ในการสรรหาและรักษาพนักงาน ทั้งในส่วนของค่าตอบแทนที่

เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะวัดได้จากความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นของพนักงานจากรายได้ที่เติบโตขึ้น โดยใช้การประเมินผลงาน ซึ่งมี KPIs เป็นตัวชี้วัดผลของงาน สํา หรับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

จะเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีความรู้ ทักษะในงานที่รับผิดชอบได้ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมการอบรมทั้งอบ

รมภายในและการส่งพนักงานอบรมกับสถาบันภายนอก มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จํา เป็นต่อการปฏิบัติ

งาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร รวมทั้งช่วยให้พนักงานผ่อนคลายความเครียด

จากหน้าที่การงาน เช่น การแข่งขันกีฬาสี การสัมมนานอกสถานที่ (Outing) กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นต้น

    5. การบริหารอาชีพ (Career Management)    5. การบริหารอาชีพ (Career Management)

 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการวางแผน และกํา หนดแนวทางเพื่อดึงศักยภาพให้ถูกนํา มาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนผลการ

ปฏิบัติงานหลัก และส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในสายอาชีพอย่างเหมาะสม

 

 5.1   ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career Path)

จัดให้มีการวางแผนความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามตํา แหน่งงานโดยพิจารณา

จากความยากง่ายของงาน รวมถึงการแบ่งระดับทักษะในแต่ละตํา แหน่งงาน และนํา ไปใช้ในการจัดทํา โครงสร้างเงินเดือน

IDP

1 2

3

45

6

กÓËน´Áาµร°าน
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õ่µŒÍ§¡ÒÃ

µิ´µาÁáÅÐ»รÐàÁิน
¼Åการ¾ั²นา

»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹

¡ÓË¹´à¤Ã×่Í§Á×Í
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã

¨Ñ´·Óá¼¹¾Ñ²¹Ò
ÃÒÂºØ¤¤Å´Óàนิน¾ั²นา

ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์กร

 ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการอบรม และส่งพนักงานเข้ารับการอบรม คิดเป็นชั่วโมงการอบรม เฉลี่ยคนละ 9.19 ชม
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 5.2  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตํา แหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาจากบุคลากรในองค์กรก่อนการเปิดรับบุคคลภายนอก เน่ืองจากบริษัท

เห็นว่าการเป็นผู้บริหารนอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังต้องเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร และมีความซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

ที่ดีด้วยโดยการสรรหานั้นบริษัทฯ จะมอบหมายงานที่มีความท้าทายและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้อง

ศึกษาและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นํา และความรอบรู้ในงานทุกด้าน

    6. แรงงานสัมพันธ์    6. แรงงานสัมพันธ์

 กจิกรรมแรงงานสัมพนัธเ์ริม่ตน้เกีย่วขอ้งกนันบัจากวันแรกทีเ่ริม่งานจนกระทัง่ลาออกจากงาน ยกตวัอยา่ง เชน่ การทํา สัญญา

จ้างงานการมอบหมายงาน การจัดสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทํา งาน การเลื่อนตํา แหน่ง การปรับเงินเดือนประจํา ปี การทํา 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน และกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

 6.1  การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

การดํา เนินการการดํา เนินการ ความคาดหวังความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรมการวัดผลของกิจกรรม

มอบความสุขวันสงกรานต์มอบความสุขวันสงกรานต์
โดยจัดสรงน้ํา พระ,แจกขนม,ร่วมสนุกกับ
เกมส์ชิงรางวัล และประกวดการแต่งกาย

พนักงานเกิดความสุข สนุกสนาน และผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทํา งานรวมทั้งสืบสานประเพณี
ที่ดีงามของไทย

ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
ไม่ต่ํา กว่า 90%

แฟนพันธุ์แท้ PACIFICPIPEแฟนพันธุ์แท้ PACIFICPIPE
จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมตอบคํา ถาม
ความรู้ในข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

พนักงานเกิดความสุข สนุกสนานและผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทํา งานรวมทั้งยังได้รับทราบ
ข้อมูลขององค์กร และประวัติความเป็นมาผ่าน
กิจกรรม

กิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันแม่
จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยแบ่ง 
เป็น 2 รูปแบบกิจกรรม
1. เขียนรัก(แม่)ผ่าน Note 
โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตกแต่ง 
สมุดโน้ตตามความคิดของตนเอง
2. PAP แบ่งปันรอยยิ้ม
โดยให้พนักงานร่วมสนุกสนานไปกับการเล่น 
เกมส์กิจกรรมงานวัด ซึ่งได้แก่ ปาลูกดอก, 
โยนขันขอบตะกร้า, โยนห่วง 

• พนักงานได้ทํา ความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น

• พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทํา งาน

• พนักงานรู้สึกดีกับองค์กร

PAP รํา ลึกถึงพ่อPAP รํา ลึกถึงพ่อ
เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อรํา ลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 9 โดยให้พนักงาน 
เขียนคํา รํา ลึกลงบนกระดาษเพื่อนํา ไปติดลง
บอร์ดรํา ลึก

พนักงานได้มีโอกาส แสดงความรู้สึกผ่านข้อความ  
และได้แสดงความรํา ลึกนึกถึงที่มีต่อ รัชกาลที่9

PAP Sport TournamentPAP Sport Tournament
จัดการแข่งขันกีฬาภายในของแต่ละศูนย์ 
ปฏิบัติงาน ได้แก่ กีฬาแบตมินตัน และ 
กีฬาตระกร้อ

พนักงานได้มีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรง 
จากการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสทํา กิจกรรม
ที่เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร

ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
ไม่ต่ํา กว่า 70%
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การดํา เนินการการดํา เนินการ ความคาดหวังความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรมการวัดผลของกิจกรรม

เดินวิ่ง เลาะสวนลุมพินีเดินวิ่ง เลาะสวนลุมพินี
จัดกิจกรรมให้พนักงานเดิน วิ่ง เพื่อสะสม 
ระยะทางการวิ่ง ในทุกๆวันพฤหัสบดี

ผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานออกกํา ลังกายเพื่อสุขภาพ
ที่ดี มีความแข็งแรง และได้มีโอกาสทํา กิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร 

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน
ไม่ต่ํา กว่า 70%

PAP New Years PartyPAP New Years Party
จัดกิจกรรมปีใหม่และจัดเลี้ยงพนักงาน 
ประจํา ปีี

พนักงานของบริษัทฯได้มีโอกาสทํา กิจกรรมร่วมกัน   
อันจะช่วยสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ 
อันดีของพนักงานต่างหน่วยงานที่มีต่อกัน  ทั้งในการ 
ทํา งานและการทํา กิจกรรมอื่นๆร่วมกัน

ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน
ไม่ต่ํา กว่า 80%

 6.2 การสื่อสาร

การดํา เนินการการดํา เนินการ ความคาดหวังความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรมการวัดผลของกิจกรรม

1.กิจกรรม Morning Talk1.กิจกรรม Morning Talk
2.การประชาสัมพันธ์ผ่าน2.การประชาสัมพันธ์ผ่าน
- ระบบ Intranet
- ระบบ People plus
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ทุกศูนย์ปฏิบัติงาน
- E-mail
- K2 for ISO program

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหาสาระเดียวกัน 
ทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎระเบียบที่มีการออกใหม่  
หรือที่มีการปรับปรุงรวมทั้งข่าวสารและสารประโยชน์ต่างๆ

การปฏิบัติตามระเบียบ 
บริษัทของพนักงาน

 6.3 กิจกรรมส่งเสริมจิตสํา นึกในการช่วยเหลือและแบ่งปันต่อคนในสังคม

การดํา เนินการการดํา เนินการ ความคาดหวังความคาดหวัง การวัดผลของกิจกรรมการวัดผลของกิจกรรม

บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํา นักงาน บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํา นักงาน 
(ที่ไม่ใช้แล้ว)(ที่ไม่ใช้แล้ว)
โดยการบริจาคอุปกรณ์สํา นักงาน 
(ที่ไม่ใช้แล้ว) ให้มูลนิธิสวนแก้ว

- สามารถนํา ไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์
- เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างคุณประโยชน์   
  ให้แก่ชุมชนและสังคม
- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งปัน 
  ตามกํา ลังของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการส่งเสริม 
  จิตสํา นึกที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม

มูลนิธิสามารถนํา อุปกรณ์ 
ไปซ่อมแซมและใช ้

เป็นประโยชน์ต่อไปได้

โครงการ “Share รัก เพื่อน้อง”โครงการ “Share รัก เพื่อน้อง”
เปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เพื่อส่งต่อให้เด็ก
ด้อยโอกาสที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

จํา นวนสิ่งของ เสื้อผ้า 
ที่ได้รับบริจาค สามารถ 

ส่งมอบให้กับมูลนิธิ 
ได้ตามกํา หนดเวลา

สนับสนุนของขวัญวันเด็กสนับสนุนของขวัญวันเด็ก
การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับ 
นักเรียนตามโรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ 

ส่งมอบอุปกรณ์ 
เครื่องเขียนให้กับโรงเรียน 

หรือหน่วยงานต่างๆ 
ก่อนวันเด็กแห่งชาติ 

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นใส่ใจต่อพนักงานขององค์กร
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มอบความสุขวันสงกรานต์

เขียนรัก(แม่)ผ่าน Note

แฟนพันธุ์แท้ PACIFICPIPE PAP แบ่งปันรอยยิ้ม

PAP Sport Tournament

PAP รํา ลึกถึงพ่อ
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เดินวิ่ง เลาะสวนลุมพินี

Morning Talk

บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํา นักงาน 

(ที่ไม่ใช้แล้ว) Share รักเพื่อน้อง สนับสนุนของขวัญวันเด็ก

PAP New Year Party
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การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการประกอบธุรกิจภายใต้

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดํา เนินธุรกิจ ที่ได้จัดทํา เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีเป็นเสมือนคู่มือให้คํา แนะนํา  และแนวทางที่เป็นประโยชน์

สํา หรับการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคุณค่าสํา คัญและหลักการ

ดํา เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2562

มีการดํา เนินกิจกรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ยึดมั ่นในหลักการปฏิบัติต่อผู ้ถ ือหุ ้น

อย่างเท่าเทียม และปฏิบัติตามนโยบายการกํา กับดูแลกิจการที่ดีของ

องค์กร โดยส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลท่ีจํา เป็นต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง

โปร่งใส และเป็นปัจจุบนั ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ รายงานประจํา ปี

และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม

พาผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อชมกระบวนการผลิตท่อเหล็ก

ของบริษัทฯและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พูดคุย ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงมีการพบปะและ

ให้สัมภาษณ์กับนักวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆ โดยตอบสนอง

ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุน และ

ความเติบโตของธุรกิจ

     

พนักงานพนักงาน

 บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสํา คัญในด้านการฝึกอบรม

เพ่ือพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการทํา งานสามารถ

เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยในหัวข้อแนวทาง

การดํา เนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในหน้า 11 นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ยังดูแลด้านสวัสดิการทั้งด้านการตรวจสุขภาพประจํา ป ี

การจัดกิจกรรมวันสํา คัญต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

เพื่อนร่วมงาน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ลูกค้าลูกค้า

 ส่ือสารกับลูกค้าผ่านพนักงานขายที่ผ่านการอบรม

และมีความรู้ความสามารถ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและสินค้า

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ เฟสบุ๊คบริษัทฯ หรือ แคตตาล็อก

บริษัทฯ อีกทั้ง ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ ทั้งลูกค้าที่เป็นตัวแทนจํา หน่ายและผู้รับเหมา เพื่อให้

ข้อมูลสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่ของบริษัทฯจนเกิดการรับรู้สินค้า

รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทํา ให้เกิดการ

สั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น

คู่ค้าคู่ค้า

 มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับตัวแทนผู้จัดจํา หน่าย

อย่างเหมาะสม โดยสื่อสารผ่านพนักงานจัดซื้อ E-mail และเอกสาร

ประกวดราคา เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อที่เป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้า รวมทั้งให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกันกับตัวแทนผู้จัดจํา หน่าย

ทุกราย เพ่ือการเสนอราคาที่ถูกต้อง และเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าที่

ตรงกัน วัดได้จากการปฏิบัติตามเง่ือนไขการจัดซื้อจัดจ้างและเง่ือนไข

ทางการค้า ซึ่งมีกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลในการจัดซื้อ

จัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้

คู่แข่งทางการค้า คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทฯ ดํา เนินกิจการด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

โดยคาดหวังให้เกิดการแข่งขันที่เสรี และการดํา เนินกิจกรรมทางการ

ตลาดที่เป็นธรรม

ชุมชนชุมชน

 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน

และสังคมอยู่ เสมอโดยมุ่งเน้นชุมชนในบริเวณโดยรอบสถาน

ประกอบการผ่านกิจกรรมการดํา เนินการต่างๆ โดยเร่ิมต้ังแต่การรับ

ข้อร้องเรียนจากผู้อาศัยในชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการ

ดำาเนินงานของบริษัทไปจนถึงการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็ก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่น จัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง และสนองตอบต่อนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน บริษัทฯจึงประกาศ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานทํา งานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

เรื่องเรื่อง วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เป้าหมายเป้าหมาย
ผลการดํา เนินกิจกรรมผลการดํา เนินกิจกรรม ผู้รับ ผู้รับ 

ผิดชอบหลักผิดชอบหลัก25622562 25612561

1. การควบคุมการ
   ใช้พลังงานไฟฟ้า 
   ภายในบริษัทฯ

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ในบริษัทฯ

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 2 % 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (kWh/tons) 
(เทียบข้อมูลจากปี 2561)

6.03% 2.87%
ผู้รับผิดชอบ 
ด้านพลังงาน 

โรงงาน

2. การบริหารจัดการ 
   ขยะภายในบริษัทฯ 

ลดปริมาณสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
ที่เกิดจากกระบวนการ 
ผลิตให้เหลือปริมาณ 
น้อยลง 

1. สามารถแยกขยะได้ตาม work 
   instructions 100 %

90.07% 90.86% ทุกคนในองค์กร 

2. ลดปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
   ที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวน
   การผลิต Scrap <ร้อยละ1/
   Tons ผลิต

0.05% 1.07% ทุกคนในองค์กร 

3. การควบคุม
   ปริมาณการใช้น้ํา 

ลดปริมาณการ 
ใช้น้ํา ประปาในบริษัทฯ

ลดปริมาณการใช้น้ํา ประปาลง
ร้อยละ 5  (เทียบข้อมูลจากปี 2561)

2.58% 2.20% ทุกคนในองค์กร

4. การควบคุม
   สภาวะแวดล้อม 
   (เสียง, PM10)

ควบคุมสภาวะแวดล้อม  
(เสียง, PM10) ให้เป็นไป 
ตามที่กฎหมายกํา หนด

ผลการเฝ้าระวังผ่านเกณฑ์ตามที่ 
กฎหมายกํา หนด ร้อยละ 100

83.33% 100.00% ผู้จัดการโรงงาน

5. การสื่อสาร 
   ประชาสัมพันธ์
   รณรงค์ส่งเสริม
   ด้านสิ่งแวดล้อม

สื่อสารประชาสัมพันธ์  
รณรงค์ส่งเสริมด้าน 
สิ่งแวดล้อม

สื่อสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป 
ตามแผน ร้อยละ 100

133.33% 100.00%
ผู้จัดการ 

หน่วยงาน SHE

หมายเหตุ:หมายเหตุ:  สํา หรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ตามเป้า ทางบริษัทฯ ได้มีนํา เข้าสู่กระบวนการติดตามในระบบการติดตามการป้องกันแก้ไขภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ต่อไป

            ทั้งนี้ได้มีแผนการนํา ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กํา หนดมาตรการการรักษา ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อแจ้ง หรือสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ 

            ในองค์กรเข้าใจ โดยสร้างการรับรู้ในการมีส่วนร่วมยึดถือปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม
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การบริหารจัดการพลังงานการบริหารจัดการพลังงาน

 บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ผลิตท่อเหล็ก และเคลือบชุบเหล็กด้วยสังกะสี เนื่องจากในภาวะ
ปัจจุบันประเทศชาติกํา ลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหา
ที่มีความสํา คัญและมีผลกระทบต่อการดํา รงชีวิตของพนักงานและ
เศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทางบริษัทฯจึงได้ดํา เนินการ
นํา ระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ท้ังน้ีบริษัทฯ
เล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่ิงสำาคัญและเป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดํา เนินการจัดการพลังงานอย่าง
ต่อเนื่องให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กํา หนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการดํา เนินงานด้านพลังงาน และเพื่อส่งเสรมิ
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงกํา หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
ดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ จะดํา เนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

อย่างเหมาะสม โดยกํา หนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน 
หน่ึงของการดํา เนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย 
และข้อกํา หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯ จะดํา เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม
กับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  
โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 2 ของ 
การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในปีที่ผ่านมา

3. บริษัทฯ จะกํา หนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์ในแต่ละปี 
และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที ่ความ
รับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กํา หนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทํา งาน
ด้านการจัดการพลังงาน

5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จํา เป็น รวมถึงทรัพยากร
ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ เวลาในการทํา งาน การฝึก
อบรม และการมีส่วนร่วมในการนํา เสนอข้อคิดเห็นเพื่อ
พัฒนางานด้านพลังงาน 

6. ผู้บริหารและคณะทํา งานด้านการจัดการพลังงานจะทบ
ทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดํา เนินงาน
ด้านพลังงานทุกปี

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 กระบวนการในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
เริ่มตั้งแต่การกํา หนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ดํา เนินการแต่งตั้งผู้แทน
ฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) เพื่อดํา เนินการ
ควบคุมติดตามการนํา นโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบ
และปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงระบบให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการฝึกอบรมและ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมี
การชี้แจงต่อที่เกี่ยวข้องภายนอกบริษัทฯ เช่น ผู้รับจ้างช่วง หรือ
ผู้รับเหมา ให้ทราบถึงการดํา เนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมโดย
จะมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับหลักการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ํา เสมอระบบจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

ผ่านการตรวจสอบโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD
(Thailand) Ltd. และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001
(Environment Management System (EMS) Standard) 
หรือมาตรฐานสากล
 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ถือเป็น
อีกหนึ่งในเครื่องมือในหลายๆเครื่องมือที่บริษัทฯ ได้นํา มาใช้เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร และเพ่ือความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม
โดยเป็นอีกปัจจัยท่ีช่วยผลักดันให้เกิดความยั่งยนืได้ ดังนี้
1.   พนักงานในทุกระดับขององค์กรทราบหลักการของ

  ข้อกํา หนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนํา  
  มาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทํา ระบบ 
  การจัดการสิ่งแวดล้อมได้

2.  พนักงานในทุกระดับขององค์กรสามารถพิจารณา
 ประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์
 และทิศทางกลยุทธ์องค์กร

3.  พนักงานในทุกระดับขององค์กร สามารถชี้บ่งผู้มีส่วนได้
  ส่วนเสีย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

4.  พนักงานในทุกระดับขององค์กร สามารถนํา มาตรฐาน
  ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตาม
  ภายในองค์กรได้

5.  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสิ่งแวดล้อมภายใน
  องค์กร

6.  เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.  มีโครงสร้างมาตรฐานที่สามารถบูรณาการ (Integrate)

ร่วมกับมาตรฐานอื่นๆ ได้
8.  ลูกค้าเกิดความมั่นใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของ

สินค้าและบริการ
9.  การจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
10. บรรลุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
11.  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12.  เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 นอกจากนี้ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ยังได้
รับการรับรอง Green Industry จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นเครื่องรับรองว่าบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มี
การติดตาม ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และยังส่งผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้
1.  ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นเวลา 5 ปี
2. ประชาสัมพันธ์ความสํา เร็จในการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark)
    เชิงการค้า
4. Green Loan เงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา สํา หรับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ

อุตสาหกรรมสีเขียว
5. Green Directory จัดทํา บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่มีการ

ผลิตทีเ่ป็นมติรตอ่ส่ิงแวดล้อม (Green Process)และผลิตสินคา้
รักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Product) เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

6. Green Consumption สร้างความตระหนักในการเลือกบริโภค
สินค้าสีเขียวและส่งเสริมให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าสีเขียว
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การจัดการกากอุตสาหกรรมการจัดการกากอุตสาหกรรม

  การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิตในด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเหลือจากกระบวนการ
ผลิตดังนี้
1.  การบริหาร จัดการ วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต การจัด

ทํา คาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กรบริษัท ดํา เนินการวัดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ในรูปตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยพิจารณาจาก 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1   การคํา นวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง 
(Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของ
เครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร 
(ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมี
ในการบํา บัดน้ํา เสีย การรั่วซึม/รั่วไหลจาก
กระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น

ส่วนที่ 2  การคํา นวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจาก
การใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) 
ได้แก่ การซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กร ได้แก่ 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน้ํา  
เป็นต้น

ส่วนที่ 3  การคํา นวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อม
ด้านอื่นๆ การเดินทางของพนักงานด้วย
พาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กรการเดินทางไป
สัมมนานอกสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เป็นต้น

การดํา เนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการดํา เนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1. โครงการ PAP Waste Management
 ดํา เนินการกํา หนดจุดวางขยะแต่ละประเภทภายในโรงงาน
อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะให้กับพนักงานและจัดวางถังขยะ
แต่ละประเภท (เขียว แดง น้ํา เงินเหลือง) รอบบริเวณโรงงานพร้อมท้ัง
จัดทํา ป้ายช้ีบ่งถังขยะ และวิธีการทิ้งที่ถูกประเภทและให้ความรู้ในเรื่อง
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การกํา จัดขยะอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการปลูก
จิตสํา นึก รวมทั้งให้พนักงานรับรู้และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบ
จากขยะต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตนเพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องขยะได้อย่างถูกวิธี

2. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํา งาน
 จัดหาหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองมาทํา การ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํา งาน (แสง เสียงความร้อน สารเคมี)
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า สภาพแวดล้อมในการทํา งานของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดและปลอดภัยต่อ
พนักงานภายในองค์กร

3. การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 จัดทํา ส่ือข้อมูลให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
แก่พนักงาน โดยติดข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละศูนย์
และบริเวณต่างๆ ท่ีพนักงานสามารถสังเกตเห็นได้สะดวก เพ่ือให้พนักงาน
มีความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมนั้นบริษัทฯ ต้องปลูกฝังแนวคิดเกี ่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคคลากรของบริษัทฯ โดยเมื่อพนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของกิจกรรมของบริษัทฯ และตน
เองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอก ก็ย่อมเกิดจิตสํา นึกและ
ความเข้าใจที่ตรงกันและพร้อมที่ขับเคลื่อน CSR องค์กรได้อย่าง
ยั่งยืนบริษัทฯจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือให้พนักงานเกิดความห่วงใยและสร้างจิตสํา นึกในการดูแลส่ิงแวดล้อม
รวมทั้งภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลส่ิงแวดล้อมทั้งชุมชน
ภายในบริษัทฯ และชุมชนภายนอก

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดํา เนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
กับชุมชนภายนอก โดยออกสํา รวจและสื่อสารงานด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ชุมชนในรัศมี 5 กม. โดยรอบเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างชุมชนกับโรงงาน และรับฟังปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆใน
การประกอบกิจการเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน
ผลจากการสํา รวจเพื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการดํา เนินกิจกรรมของบริษัทฯ โดยร้อยละ 100 ของชาวบ้าน
กลุ่มตัวอย่างแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเร่ือง
ฝุ่น เสียง สารเคมี น้ํา เสีย กลิ่นและอื่นๆ 

 นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ กับนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปลูกป่าชายเลน
ในบริเวณชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและยังช่วย
สรา้งจิตสํา นกึในการหว่งใย และดแูลส่ิงแวดล้อมใหก้บัผูค้นในชมุชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น        
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การปฏิบัติด้านแรงงานการปฏิบัติด้านแรงงาน

การบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมแวดล้อม

ในการทํา งานในการทํา งาน

 บริษัทฯ ให้ความสํา คัญในด้านการดูแล บริหารจัดการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํา งานเพ่ือให้
ทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ผลิตท่อเหล็กและท่อเหล็กชุบสังกะสี ให้บริการและดํา เนินกิจกรรม
ต่างๆท่ีมุ่งม่ันท่ีจะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทฯรวมท้ังคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน ให้มีสภาวะแวดล้อมในการทํา งานที่ดีขึ้นมีความ
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจได้รับการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรม ตามที่กฎหมายกํา หนด เพื่อเป็นการแสดงความ
มุ่งมั ่น และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนาดังกล่าวข้างต้น
อย่างต่อเนื่อง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น 
และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำาในการผลิตท่อเหล็กที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม โดยคำานึงถึงสิ ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากลซ่ึงพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นที่พอใจ
ของลูกค้า และประชาคมโลก แนวทางในการดํา เนินงานมีดังนี้
1.  มุ่งเน้นปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนํา กลับมาใช้ใหม่
2. พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

และสอดคล้องกับข้อกํา หนดของกฎหมาย พันธะผูกพัน
ที่ต้องปฏิบัติตาม และข้อกํา หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่อยู่ในขอบเขต
ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กํา หนดไว้

3. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปกป้องส่ิงแวดล้อม ป้องกันการแพร่
กระจายของมลพิษ รวมถึงการป้องกันมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม
ทั้งภายในโรงงาน และสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดเผยต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ

4. สร้างสรรค์ความรู้ ปลูกจิตสํา นึก และยกระดับความใส่ใจ
ของพนักงาน และผู้เก่ียวข้องให้เห็นถึงประโยชน์ และคุณค่า
ของการดํา เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในโรงงาน และนอกโรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เพ่ือให้บรรลุนโยบายข้างต้นผู้บริหารจะส่ือสารให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจ และสามารถนํา ไปปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดจนสื่อสาร
ต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วงและผู้ที่มาทํา งาน
ในบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน)

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 บริษัทฯ มีการกํา หนดนโยบายและมีการดํา เนินการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัด
การอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ทั้งในด้านข้อกํา หนดของระบบ
การจัดการ(Awareness Training) วิธีการประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment Training) และวิธีการตรวจประเมินระบบการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใน (Internal Audit
Training) โดยผู้ท่ีผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และจะได้รับใบประกาศนียบัตร
ผู้ผ่านฝึก อบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการ
ตรวจ วัดแล ะปร ะ เมิ นผลร ะบบ จัดการอาชี วอนามั ย แล ะ
ความปลอดภัย เพ่ือให้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

 ในปี 2559 - 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
BSOHSAS18001 (Occupational health and safety 
management systems) และ TIS18001 (Occupational health 
and safety management system standards) จากสถาบัน 
TUV NORD (Thailand) Ltd. และในปี 2562 บริษัทฯได้ปรับเปลี่ยน
การรับรองมาตรฐานมาเป็นมาตรฐาน ISO 45001:2018 
(Occupational health and safety management systems)
จากสถาบัน TUV NORD (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อลดและ
ควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เพ่ิมประสิทธิภาพการดํา เนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและ
ส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงาน
และสังคม

 การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 จะเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากลและยังส่ง
ผลดีต่อองค์กร ดังนี้
1.  ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากสามารถควบคุมและ

ลดจํา นวนการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อบุคลากร และ
ทรัพย์สินอาจรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2. เกิดสภาพแวดล้อมในการทํา งานที่ดี พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการทํา งาน

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
4. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการวางแผนการทํา งานร่วมกัน

การพัฒนาความรู้เก่ียวกับระบบการจัดการ การเฝ้าระวัง 
การตรวจสอบ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการทํา งานมากขึ้น

5. ทํา ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดํา เนินงาน 
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2560 – 2562สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2560 – 2562

หน่วย : ครั้ง

25602560 25612561 25622562

ศูนย์พระประแดง (PP)ศูนย์พระประแดง (PP) 60 57 70

ศูนย์มหาชัย 1 (PM1)ศูนย์มหาชัย 1 (PM1) 9 7 5

ศูนย์มหาชัย 2 (PM2)ศูนย์มหาชัย 2 (PM2) 31 30 33

ศูนย์มหาชัย 3 (PM3)ศูนย์มหาชัย 3 (PM3) 34 50 46

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2560 – 2562สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2560 – 2562

หน่วย : ร้อยละ

25602560 25612561 25622562

ศูนย์พระประแดง (PP)ศูนย์พระประแดง (PP) 40.16% -4.38% 22.80%

ศูนย์มหาชัย 1 (PM1)ศูนย์มหาชัย 1 (PM1) 97.45% -22.22% -28.57%

ศูนย์มหาชัย 2 (PM2)ศูนย์มหาชัย 2 (PM2) 54.00% -10.34% 10.00%

ศูนย์มหาชัย 3 (PM3)ศูนย์มหาชัย 3 (PM3) -17.39% 8.49% -8.00%
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การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นแสงสว่างในบริเวณการทํา งาน ในปี 2562 จํา นวน 28 จุด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

จุดตรวจวัดจุดตรวจวัด

ค่ามาตรฐานค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมายตามที่กฎหมาย

กํา หนดกํา หนด

หน่วยหน่วย

ผลการตรวจวัดผลการตรวจวัด

25612561 25622562

DAYDAY NIGHTNIGHT DAYDAY NIGHTNIGHT

สํา นักงาน Officeสํา นักงาน Office
1. โต๊ะทํา งาน
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (Lab.)

>400
>400

LUX

465
536

-
-

544
420

-
-

แผนก Storeแผนก Store
3. โต๊ะทํา งาน
4. ชั้นเก็บของ

>400
>400

423
173

-
-

654
556

-
-

แผนกตัด-ซอยแผนกตัด-ซอย
5. บริเวณท้ายเครื่องซอยเหล็ก
6. บริเวณกลางเครื่องซอยเหล็ก
7. บริเวณหัวเครื่องซอยเหล็ก

>200
>200
>200

425
473
657

-
408
402

361
380
420

-
261
272

แผนกวิศวกรรมซ่อมบํา รุงแผนกวิศวกรรมซ่อมบํา รุง
8. โต๊ะทํา งาน
9. จุดซ่อมบํา รุง

>400
>300

595
403

-
456

508
344

-
320

ห้องซ่อมบํา รุงไฟฟ้าห้องซ่อมบํา รุงไฟฟ้า
10. แผงควบคุมเครื่อง SLITTING >400 549 - 442 -

แผนกผลิตแผนกผลิต
11. หัวเครื่องรีด (N0.10)
12. กลางเครื่องรีด (N0.10)
13. ท้ายเครื่องรีด (N0.10)
14. หัวเครื่องรีด (N0.08)
15. กลางเครื่องรีด (N0.08)
16. ท้ายเครื่องรีด (N0.08)
17. หัวเครื่องรีด (N0.11)
18. กลางเครื่องรีด(N0.11)
19. ท้ายเครื่องรีด (N0.11)
20. ล๊อก E

>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200

610
499
613
483
643
439
496
465
530
502

416
530
496
407
495
460
479
452
540
- 

350
358
330
317
290
303
260
396
370
310

256
294
251
298
209
278
228
236
258
269

แผนกคลังสินค้าแผนกคลังสินค้า
21. ทางเดินบริเวณประตู 5
22. ทางเดินบริเวณประตู 4
23. ช่องทางเดินบริเวณระหว่างเครื่องรีด (No.08)

>100
>100
>100

1365
374
463

107
100
138

1040
106
108

859
108
101

ห้องกลึงห้องกลึง
24. เครื่องกลึง No.1
25. คอมพิวเตอร์ เครื่อง CNC

>400
>400

745
402

 -
-

442
460

-
-

สํา นักงาน Office ชั้น2สํา นักงาน Office ชั้น2
26. โต๊ะทํา งาน 1
27. โต๊ะทํา งาน 2
28. โต๊ะทํา งาน 3

>400
>400
>400

-
-

408

-
-
-

534
553
431 

-
-
-
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รายการตรวจวัดเสียงรายการตรวจวัดเสียง

 การดํา เนินการตรวจวัดเสียงในบริเวณการทํา งานในปี 2562 การตรวจวัดเสียงเฉลี่ย TWA 8 hrs. จํา นวน 5 จุด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้

จุดตรวจวัดจุดตรวจวัด

ค่ามาตรฐานค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมายตามที่กฎหมาย

กํา หนดกํา หนด

หน่วยหน่วย

ผลการตรวจวัดผลการตรวจวัด

25612561 25622562

TWA 8 hrsTWA 8 hrs LmaxLmax TWA 8 hrsTWA 8 hrs LmaxLmax

การตรวจวัดเสียงเฉลี่ย TWA 8 hrs.การตรวจวัดเสียงเฉลี่ย TWA 8 hrs.

1. ท้ายเครื่องรีด (No.08)
2. ท้ายเครื่องรีด (N0.10)
3. แผนกตัด-ซอย
4. กลางเครื่องรีด (No.10)
5. กลางเครื่องรีด (No.11)

TAW 8 hrs. 
ไม่เกิน 85/Lmax 

ไม่เกิน 140
dB (A)

-
-

84.1
84.8
84.7

-
-

100.6
106.5
105.5

-
-

81.3
81.0
80.3

-
-

109.4
103.5
94.7

หมายเหตหมายเหตุ :   อ้างอิงจากผลการตรวจวัดปี 2561 และครั้งที่ 1 ของปี 2562 ของ บริษัท เอ็นไวร์โปร จํา กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจวัด และผลตรวจครั้งที่ 2 ในปี 2562 อ้างอิงจาก บริษัท โชควิวัฒนา เซฟตี้ แอนด์ 

                เอ็นไวรอนเม้นท์ จํา กัดซึ่งเป็นผู้ตรวจวัด

รายการตรวจวัดค่าระดับความร้อนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานรายการตรวจวัดค่าระดับความร้อนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

 สรุปการดํา เนินการตรวจวัดค่าระดับความร้อนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในบริเวณการทํา งานในปี 2562 การตรวจวัด จํา นวน 5 จุด 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยผลการตรวจเฉลี่ยอยู่ที่ 31.16 ๐C โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

จุดตรวจวัดจุดตรวจวัด

ค่ามาตรฐานค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมายตามที่กฎหมาย

กํา หนดกํา หนด

หน่วยหน่วย
ผลการตรวจวัดผลการตรวจวัด

25612561 25622562

1. ท้ายเครื่องรีด (No.11)
2. ท้ายเครื่องรีด (No.10)
3. ท้ายเครื่องรีด (No.08)
4. เครื่องซอย
5. ห้องกลึง

ไม่เกิน 34 (๐C)

33.2
33.7
33.5
31.7
30.0

31.4
30.3
31.2
32.1
30.8

หมายเหตหมายเหตุ :   อ้างอิงจากผลการตรวจวัดปี 2561 และครั้งที่ 1 ของปี 2562 ของ บริษัท เอ็นไวร์โปร จํา กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจวัด และผลตรวจครั้งที่ 2 ในปี 2562 อ้างอิงจาก บริษัท โชควิวัฒนา เซฟตี้ แอนด์ 

               เอ็นไวรอนเม้นท์ จํา กัดซึ่งเป็นผู้ตรวจวัด

รายการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี ในสถานที่ทํา งานรายการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี ในสถานที่ทํา งาน

 การดํา เนินการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบริเวณการทํา งานในปี 2562 

จุดตรวจวัดจุดตรวจวัด

ค่ามาตรฐานค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมายตามที่กฎหมาย

กํา หนดกํา หนด

หน่วยหน่วย

ผลการตรวจวัดผลการตรวจวัด

25612561 25622562

ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2ครั้งที่ 2

Iron FumeIron Fume

1. กลางเครื่องรีด (No.11)
2. กลางเครื่องรีด (No.08)
3. กลางเครื่องรีด (No.10)

<10
<10
<10

mg/m3

mg/m3

mg/m3

<0.003
<0.003
<0.003

0.0060
0.0079
0.0125

<0.0003
<0.0003
0.0702

0.155
0.148
0.135

 การตรวจวัด Iron Fume จํา นวน 3 จุด/ครั้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจวัด Toluene  จํา นวน 3 จุด/ครั้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย

ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
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จุดตรวจวัดจุดตรวจวัด

ค่ามาตรฐานค่ามาตรฐาน

ตามที่กฎหมายตามที่กฎหมาย

กํา หนดกํา หนด

หน่วยหน่วย

ผลการตรวจวัดผลการตรวจวัด

25612561 25622562

ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2ครั้งที่ 2

TolueneToluene

4. กลางเครื่องรีด (No.10)
5. ท้ายเครื่องรีด (No.10)
6. กลางเครื่องรีด (No.08)
7. ท้ายเครื่องรีด (No.11)

<200
<200
<200
<200

ppm
ppm
ppm
ppm

0.149
0.074
0.143

-

0.069
-

0.076
0.068

0.01
0.16

<0.001
-

6.559
6.559
1.502
0.007

หมายเหตหมายเหตุ :   อ้างอิงจากผลการตรวจวัดปี 2561 และครั้งที่ 1 ของปี 2562 ของ บริษัท เอ็นไวร์โปร จํา กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจวัด และผลตรวจครั้งที่ 2 ในปี 2562 อ้างอิงจาก บริษัท โชควิวัฒนา เซฟตี้ แอนด์ 

               เอ็นไวรอนเม้นท์ จํา กัดซึ่งเป็นผู้ตรวจวัด

การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํา งานการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํา งาน

 บริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการส่ือสารข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกํา หนดด้านความปลอดภัยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานจัดให้มี

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํา งานที่ปลอดภัยเป็นประจํา  และจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสุขภาพประจํา ปีให้แก่พนักงาน

จัดการดูแลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงาน โดยการให้ความรู้และมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํา งาน1. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํา งาน

 จัดหาหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับการรับรองมาทํา การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํา งาน (แสง เสียง ความร้อน สารเคมี) เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่า

สภาพแวดล้อมในการทํา งานของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เป็นไปตามท่ีกฎหมายกํา หนด และปลอดภัยต่อพนักงานภายในองค์กร

ตรวจวัดฝุ่น PM10

ตรวจวัดแสงกลางวัน

ตรวจวัดฝุ่น PM2.5

ตรวจวัดแสงกลางคืน

ตรวจวัดสารเคมี

ตรวจวัดเสียง
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2. อบรมให้ความรู้กับพนักงาน2. อบรมให้ความรู้กับพนักงาน

 • อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยซ่ึง

ภายหลังที่มีการจัดอบรม พบว่าสถิติการเกิด

อุบัติเหตุต่างๆจากการปฏิบัติงานมีจํา นวลดลง

  •   อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อให้พนักงานเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในโรงงานหรือที่พักของพนักงานเอง 

เมื่อพนักงานได้รับการอบรมและฝึกซ้อมจากผู้ชํา นาญ อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุจริงสามารถระงับเหตุได้โดยไม่ตื่นตระหนัก

3. การตรวจความปลอดภัย3. การตรวจความปลอดภัย

จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

(Work-place Safety Inspection) โดย จป.วิชาชีพ จป.บริหาร

และ จป.หน.งาน เพื่อค้นหาสภาพการทํา งานที่ไม่ปลอดภัย และวิธี

การทํา งานหรือพฤติกรรมการทํา งานที่ไม่ปลอดภัย อันแสดงถึง

เจตนารมณ์ หรอืพนัธะสัญญาของ ฝา่ยบรหิารทีจ่ะธํา รงไว้ซ่ึงความ

ปลอดภัย อีกท้ังเป็นการกระตุ้นและย้ํา เตือนให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนัก

ถึงอันตราย รวมทั้งเป็นการตรวจสอบการประเมินการปฏิบัติงาน

และประเมินความปลอดภัย ตามกฎหมาย ว่าเป็นไปตามข้อกํา หนด

หรือมาตรฐานหรือไม่

4. การตรวจสุขภาพประจํา ปี4. การตรวจสุขภาพประจํา ปี

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจํา ปี การใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของบุคลากร
จึงเป็นอีกเรื่องที่องค์กรให้ความสำาคัญเพราะบุคลากรทุกท่านนับว่าเป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดขององค์กร และเป็นปัจจัยสํา คัญในการขับเคล่ือน
องค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและทํา งานต่อไปได้ อีกท้ังยังก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตัวบุคลากรที่จะได้ตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพ รวมถึงรับรู้ข้อ
มูลสุขภาพของตนเพื่อนํา ไปดูแลรักษา และป้องกันสุขภาพของตนเองเพื่อให้
เกิดการทํา งานอย่างเต็มที่ให้กับองค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารยังจะได้ทราบถึง
ข้อมูลสุขภาพของพนักงานประจํา ปี ซึ่งจะสามารถนํา ข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์กับกลุ่มพนักงานที่มีความเส่ียงในการเกิดโรค
ตา่งๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานในหนา้ทีท่ํา ใหส้ามารถหาแนวทาง

ป้องกัน แก้ไขได้ทันเวลา
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5. การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย5. การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

จัดทํา สื่อข้อมูลให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยติดข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละศูนย์และบริเวณต่างๆ ที่พนักงาน

สามารถสังเกตเห็นได้สะดวก เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัท

ยอ่ยยอมรบัการทจุรติคอรปัชัน่ทกุรปูแบบ ซ่ึงทํา ใหเ้กดิการใชอ้ํา นาจอยา่งไม่

ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและ

คนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีบริษัทได้ดํา เนินธุรกิจหรือติดต่อ

ด้วย เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาค/เรี่ยไร 

ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทํา ธุรกิจกับบริษัทโดยจะปฏิบัติ

ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด 

 ท้ังน้ี บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะไม่ลดตํา แหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ

ต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการกระทํา น้ันจะทํา ให้บริษัทสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ 

นิยามนิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชั่นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตํา แหน่ง

หน้าที่ หรือ การใช้อํา นาจในตํา แหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางอ้อม การให้หรือรับสินบน การนํา เสนอหรือการให้คํา ม่ันว่าจะให้

การขอ หรือการเรียกร้อง ท้ังท่ีเป็นทรัพย์สิน เงิน ส่ิงของ สิทธิหรือผลประโยชน์

อ่ืนใด ท่ีเป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย  กฎระเบียบ นโยบาย

ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีดํา เนินธุรกิจกับบริษัทฯเพ่ือให้ได้มาหรือ

รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือ ผู้ที่

เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบ

ธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทํา ได้

สินบนสินบน หมายถึง การให้หรือรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้

บุคคลนั้นกระทํา การ ไม่กระทํา การ หรือประวิงการกระทํา การอันมิชอบด้วย

หน้าที่ 

การช่วยเหลือทางการเมืองการช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน

หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการ

เงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน เช่น การให้ส่ิงของ

หรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตร

เข้าชมงานท่ีจัดเพ่ือระดมทุนหรือเงินบริจาคให้แก่องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับพรรคการเมือง ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้าง

จากนายจ้าง หรือ เป็นตัวแทนบริษัทร่วมดํา เนินการเกี่ยวกับการรณรงค์

ทางการเมืองก็ถือรวมอยู่ในความหมายของการช่วยเหลือทางการเมืองเช่นกัน 

ของขวัญของขวัญ หมายถึง เงินหรือสิ่งที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บัตรของขวัญ

บัตรกํา นัล เช็คของขวัญ เป็นต้น หรือสิ่งของ หรือสิทธิประโยชน์ที่มอบให้

กันระหว่างบริษัทและผู้ท่ีติดต่อกับบริษัทตามอัธยาศัยไมตรี ธรรมเนียม ประเพณี 

หรือมารยาทสังคมที่พึงปฏิบัติ อาทิเช่น ของขวัญ ของกํา นัล เป็นต้น 

การบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง การมอบเงินหรือส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด

แก่องค์กรของรัฐหรือเอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคลเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ

สังคม ศาสนา และการศึกษา เช่น การบริจาคเงินหรือส่ิงของเพ่ือผู้ประสบภัย

พิบัติ การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิการบริจาคอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่

ขาดแคลน เป็นต้น 

หน้าที่ความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอนโยบาย

การต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ันต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา

และอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้

ฝ่ายจัดการนํา มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันไปให้พนักงานปฏิบัติ

รวมถึงการกํา กับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคน

ของบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความสํา คัญของปัญหาที่เกิดจาก

การคอร์รัปชั่น

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

ประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นํา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางสํา หรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สํา หรับการ

วางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม

4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

   4.1  สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่าย

ตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มี

ความเสี่ยงที่จะทํา ให้เกิดโอกาส การทุจริตที่มีผลกระทบต่อ

ฐานะการเงิน และผลการดํา เนินงานของบริษัทฯน้อยที่สุด 

และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ

   4.2 รายงานผลการสอบทาน รายงานการตรวจสอบระบบควบคุม

ภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

   5.1  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กํา หนด

ไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับทราบ
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   5.2  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใน

เรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กํา หนดไว้

6.  ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการกํา หนดให้มีระบบการส่งเสริม

และสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีการสื่อสารไปยัง

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสม

ของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจบริษัทฯ และข้อกํา หนดของกฎหมาย

7.  กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ

และสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ในทุกๆ กรณีไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม กรณีพนักงานมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการ

ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่าน

ช่องทางการรายงานตามนโยบายการร้องเรียนและแนวทางการแจ้ง

เบาะแสการกระทํา ผิด 

แนวปฏิบัติที่ดีแนวปฏิบัติที่ดี

1. มิให้มีการให้และรับสินบนหรือเงินหรือสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์

ในทุกรูปแบบในลักษณะที่อาจจะก่อหรือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น

2. ไม่ดํา เนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องในธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย

3. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดํา เนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบ

ของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

4. ในการทํา ข้อตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการ

ให้หรือยอมรับของใดๆเกี่ยวกับการเจรจาการทํา สัญญาหรือการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและสํา หรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือ

ยอมรับได้นั้นจะต้อง เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ

บริษัทฯในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้า 

คู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรมไม่ว่าจะโดย

การให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้หรือรับของขวัญ

และการเลี้ยงรับรองหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น 

6. บริษัทฯดํา เนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเมืองหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่ พรรคการเมือง

หรือนักการเมือง ในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการ

บริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ

ในนามของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

ตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่

แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนํา ทรัพย์สินของบริษัทฯใดๆไป

ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทํา การใดๆอัน

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทฯมีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุน

ทางการเมืองใดๆ ทั้งนี้การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทาง

การเมืองในสํา นักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทฯถือว่า

มีความผิดตามระเบียบบริษัทฯ

7.  การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงาน

ต่างๆต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม 

จรรยาบรรณถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การ

บริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ

ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วน

บุคคลและประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ใช้เป็นข้ออ้างสํา หรับการทุจริต

และการคอร์รัปชั่น

8.  กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสํา คัญในการเผย

แพร่ ให้ความรู้ ให้คํา ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับ

บัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้

เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับน้ี รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

มาตรการ / การดํา เนินการมาตรการ / การดํา เนินการ

 มุ่งสร้างจิตสํา นึกในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น และ

การให้หรือรับสินบนโดยการการส่ือสารภายในบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสํา คัญของการต่อต้านการ

ทุจริต การคอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับ สินบน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆของ

บริษัทฯพร้อมให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

การเผยแพร่นโยบายการ การเผยแพร่นโยบายการ 
  ต่อต้านการทุจริต บริษัทฯจะดํา เนินการดังต่อไปนี้

1.  บริษัทฯจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดาน

ประชาสัมพันธ์ของบริษัททุกแห่ง

2. บริษัทฯจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทาง

การสื่อสารของบริษัท เช่น intranet เว็บไซต์บริษัทฯ

3. บริษัทฯจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต 

ให้แก่พนักงาน 



31บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน)

นโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทํา ผิดนโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทํา ผิด

ขอบเขตการร้องเรียนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทํา ผิดขอบเขตการร้องเรียนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทํา ผิด

 เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทํา ที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดี

ในเรื่องต่อไปนี้

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบาย

การกํา กับดูแลกิจการที่ดี

- การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ

- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

- การกระทํา ท่ีเข้าข่ายการทุจริต การคอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบน

 หรือการกระทํา ที่ทํา ให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร

พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาท่ีตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจท่ีจะทํา  เช่นน้ัน พนักงานสามารถแจ้งเร่ือง

โดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน
 พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส 

ผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจํา โรงงาน และศูนย์กระจาย

สินค้าแต่ละแห่งของบริษัทฯ

2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ

    2.1  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล : ประธานกรรมการตรวจสอบ

        E-mail : huang_vc@yahoo.com

    2.2  คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน :ประธานคณะกรรมการสรรหา

        ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

         E-mail address: kriengkrairukk@gmail.com

    2.3 คุณนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ : 

        ผู้ช่วยผู้อํา นวยการตรวจสอบภายใน 

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

 ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน

เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแส เกี่ยวกับการดํา เนินงานที่ขัดกับนโยบาย

การกํา กับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

รวมไปถึงหากมีข้อสักถาม หรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามา

ทางช่องทางการรับร้องเรียน ดังนี้

- ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามรายชื่อที่ปรากฏ

อยู่ในข้อที่ 2.1 – 2.3 

- แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ที่ 

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนกระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดํา เนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่อง

ต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนแลบรรษัทภิบาล

2. กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท ภิบาล 

จะเรียนเชิญตัวแทน เพ่ือกล่ันกรองข้อมูลและสอบสวน ภายใน 3 วัน 

โดยตัวแทนเข้าร่วมในการพิจารณา มีดังนี้

 โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กํา หนดมาตรการดํา เนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

จะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดํา เนินการต่อข้อ

ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดย

 CASE A สรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ     CASE A สรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ     

 CASE B สรุปเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  CASE B สรุปเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

การรายงานผลการดํา เนินการและตรวจสอบการรายงานผลการดํา เนินการและตรวจสอบ

 ผู้ช่วยผู้อํา นวยการตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการ คณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะรายงานผลการดํา เนินการที่ได้กระทํา 

ไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและคณะกรรมการรับทราบ

 หากนโยบายการกํา กับดูแลกิจการ มีการยกเลิกการที่ข้อกํา หนด

ข้อใดข้อหน่ึงในนโยบายน้ัน การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยข้อกํา หนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่

กฎหมายกํา หนด

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํา กัด (มหาชน)

1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

CASE A : เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน CEO / CFO / COOCASE A : เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน CEO / CFO / COO

ผู้สอบสวน  : 

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

3. ผู้ช่วยผู้อํา นวยการตรวจสอบภายใน

CASE B :  เรื่องที่นอกเหนือจากการร้องเรียน CASE ACASE B :  เรื่องที่นอกเหนือจากการร้องเรียน CASE A

ผู้สอบสวน  :

1. CFO หรือ COO

2. ผู้ช่วยผู้อํา นวยการตรวจสอบภายใน

3. ผู้ช่วยผู้อํา นวยการทรัพยากรมนุษย์
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทํา ผิดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทํา ผิด

1. บริษัทฯจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและ

ผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ

2. บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จํา เป็น โดยคํา นึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วย

กระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

4. บริษัทฯจะไม่กระทํา การอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ

ผู้ร้องเรียน

บทลงโทษในการกระทํา ผิดบทลงโทษในการกระทํา ผิด

 การลงโทษการกระทํา ผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯและ/

หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ในการทบทวนนโยบายความถี่ในการทบทวนนโยบาย

 ทุก 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสํา คัญ
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2 Pacific Pipe Public Company Limited

Message from PAPMessage from PAP

To StakeholdersTo Stakeholders

 
 In 2019, Thailand and many countries have been  
affected by climate change, economic change, social and  
environment change. Also we cannot deny that human  
behaviors and business operation are caused some of the  
effects. On behalf of the steel manufacturer, Pacific Pipe 
Public Company Limited continues manage our business 
that equally realizes economic, social, and environment. We  
encourage all employees to focus on their duties and focus on  
internal process.

 Economic, PAP focus on develop our internal 
process by using technology to maintain our standard 
and service to create customers satisfaction. Although  
technology is major factor to maintain quality of our
service and product but the heart of driving sustainable
business is our knowledge, ability and cooperation of 
all employees so training and ethical are the cores to  
engage our team. For environmental and workplace safety  
management, PAP controls the chemical, waste, water 
and noise pollution that caused by our activities. Provide a 
channel for complaints and survey problems with nearby  

Somchai Lekapojpanich

Chairman

Aeimporn Punyasai

Chief Executive Officer

communities. Creating an environment that is suitable for 
work and cultivating value in efficient use of resources.
We believe that creating awareness and creating good 
environmental management behaviors by starting 
from inside organization and gradually expanding into  
outside organization will support a good and sustainable  
environment. In this report, the company has presented 
activities and guidelines that have been implemented in 
each aspect so that all stakeholders are informed of the 
intent and commitment that the company has adhered to 
increase the ability to manage the business and reduce the 
impact that may result from the operations of the company.

Lastly, the Company’s board of directors was grateful to 
all stakeholders for the kind and constant support and to 
all employees for their consistent dedication to the duty 
and compliance with the Company’s ethics principles. 
The Company shall ensure its operating with responsibility
to be a part of the nation’s economy, society, and  
environment development for the utmost advantage of all.
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สารจากองค์กร   สารจากองค์กร   

VALUE : CHANGE



4 Pacific Pipe Public Company Limited

Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility

Scope of ReportScope of Report

 Pacific Pipe Public Company
Limited (“PAP”) prepares this report 
under the corporate social responsibility
guideline of the Stock Exchange of
Thailand to show the practice of
business conduct and its development
in order to contribute to the sustainable
growth of the business. In 2019, the
company had disclosed the information
of corporate social responsibility which 
intends for the investors to acknowledge
and understand the Company’s 
responsibilities in each dimension such
as economy, society and environment.
This reports the policies and practices 
for stakeholders  who are affected by
the operation of the company. On the
other hand, this paper also reviews the
 actions of the Company responsibility

 Pacific Pipe Public Company
Limited (“PAP”) is a manufacturer which
the core business of the Company is
manufacturing and distributing steel 
pipes, produced by process of Electric 
Resistance Welded production system 
(ERW) with expertise and experience
for over 40 years. Our steel pipe produce
through advanced technological 
facilities, sophisticated equipment and 
modern machines controlled by skilled 
engineers and technicians, thus our 
products have been certified by many 
reputable institutions around the world. 
Our products can be categorized into 
2 types, which are (i) black steel pipes 
and (ii) galvanized steel pipes, and in 
each type, there are 2 grades, which 
are (i) standard grade and (ii) commer-
cial grade. Steel pipes with standard 
grade are labeled  and sold under 

for the impacts in 3 aspects as follows: 
 The scope of this report is covered the responsible of CSR-in-process
which aim to proceed continuous improvement of social responsibility 
performance in the following years. 

EconomyEconomy
Responsible for increase value 

added to the production, products 
and services for the stakeholders.

Human rights issues, practice 
with employee and social 

assistance.

Controls waste from the 
Company’s operational 

activities 

EnvironmentEnvironmentSocialSocial

Sustainable Development

“Pacific Pipe” brand   while steel pipes 
with commercial grade are labeled and 
sold under “Tamose” brand . Our 
products meet the needs of both the 
structural work, system, architectural.
Moreover pipes respond all uses, whether 
it is a beautiful, modern and durable. 
The company provides a full range 
of supplying and selling constructing 
equipment. With our experience in 
the construction industry for over 40 
years, the company is aware that the 
customer’s need is not only a variety 
of products of high quality, strong, 
beautiful, but also need to be ready 
for use, accuracy, speed and modern 
technology. For this reason, the company
increased the service “Solution work” 
in product of Fabrication, including 
cutting, drilling, welding, bending,
primer-coating and galvanizing. 

Moreover, the company also provides 
consulting services in the selection of 
construction materials, replication and 
construction project management. 
Therefore can be said that the 
company has stepped up to be “Steel 
Solution Services Center” with both 
products and services of quality and 
value for customer service. All personnel 
are committed to delivering quality 
products and services including operate
the business that generates the 
economic and social growth, along 
with the ethics and taking care of
environment under our vision and
mission that we adhere to and
announce our intentions. 

Our business Our business 
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Business Structure Business Structure 

 PAP is a manufacturer and distributor black steel pipe and galvanized steel pipe with the utilization of 
450,000 tons per annum. Produced by process of Electric Resistance Welded production system (ERW), the product 
can be both made to order and ready for distribution. The steel pipe can be divided as follows;
 • Steel pipe for general work 
 • Steel pipe for construction work 
 • Steel pipe for industrial work 

Since 2017, the Company expands the business to an integrated business, supplying and selling constructing 
equipment, be it structure works such as communication fundamental structure, airport structure, warehouse
structure, skyscraper structure, or system works such as fire protection system, irrigation system,   sanitation system. 
We also provides steel pipe welding service, consultation on choosing   constructing equipment and reproduction in
order to offer the customer value-added. 

Corporate Governance Corporate Governance 

 The Board of Director consists of 7 directors 
which are 4 independent directors and 3 executive 
directors. There are 4 female directors. The structure of
the company’s director supports the balance of authority
with management. The board of director appointed the 
sub-committees which are the audit committee, the 
executive and risk management committee and the 
remuneration nomination and corporate committee. Thus 
the board of director is able to verify the transparency 
of business operations from define the corporate strategy,
risk management, ethics and code of conducts and
investigation in each transaction that may cause a conflict 
of interests, to ensure that the Company complies with 
legal, regulation, article, the shareholder’s resolution 
and the corporate governance policy, responsible and 
disclosure to the public properly, timely and transparency. 

Business strategy Business strategy 

 The board of director considers and defines the 
Company’s business direction, vision and mission with 
considering the business environment, opportunities 
and the Company’s risk appetite that may occur to all 
relevant factors influencing the value chain. The board 
of director support and promote innovation and the 
use of technology with appropriately and review such 
issue in every 5 year at least. The board ensures that 
the executives communicate to all personnel at all level
and follow up the result of operation. To evaluating the 
performance, the Company takes in to account both 
of the Company’s financial result and non-financial 
performance such as its ethics, impact on environment. 
 
 In year 2019, the Board considered and approved
the company’s vision, business direction and 3 years of 
strategy plan (year 2020 - year 2022) which focus on 
creating strength from the inside by developing employee 
and process improvement. We believe that people and
process create long term and sustainable competitiveness.
After the strategy is approved by the Board, CEO 
communicated business direction and goal to management 
team, and then management team set action plan. The
performance report will present to the Board on a quarterly
basis.
 
 During the year, the internal audit shall monitor,
review, and follow up the action regarding to the business
plans and report the result to the Audit Committee. Top 
executive of each department and of the organization 

Board of Directors
Define & Supervise

The Executive and 
Risk Management Committee

Management 
Team

The Audit 
Committee

The Remuneration Nomination 
and Corporate Committee

Monitor & Report

Internal Audit

Report

Audit

Set action plan Operate & Control Report
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shall receive the report as well. Moreover, the management
team shall arrange the meeting to consider the possibility
of the business plan and target under the volatility of 
circumstances in order to propose the plan reviewing and 
report to the Board of Director. 

 To conduct risk management plan, each 
department forms the plan and proposes to the executive
and risk management committee for consideration, 
suggestion and following the plan progress before reporting 
to the board of director. The working team responsible 
for the Corporate Social Responsibility activities consists
of marketing division, human resource division, and 

StakeholdersStakeholders

 The Company adopts and commits to operate the business with the best practice of the code of business 
conduct and ethics which will be used as the guidelines/manual for personnel practice to create the values and 
principles of the Company’s business to the stakeholders. 

investor relation division. The team will prepare activities 
and propose the plan to the Remuneration Nomination 
and Corporate Committee. 

Process of Risk Management Process of Risk Management 
 The Board of Director nominates Risk Management 
Committee responsible for defining and proposing corporate
risks to the Board of Director. All departments in the
organization own risks and are responsible for proposing
their risk management plan to the Executive and Risk
Management Committee. The Executive and Risk Management
Committee shall follow up the progress and performance 
and report by quarterly to the Board of Director.  

Shareholder

Trade Partner

Customer Community
 /Social

CompetitorEmployee
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StakeholdersStakeholders Practice with stakeholders Practice with stakeholders 

ShareholdersShareholders

• All employees are committing to work with their full effort to achieve the goals and prove   

their potential via good performance, sustainable growth, and resulting in increasing the 

investors’ confident and well worth to invest. 

• Disclosure of information to shareholders must be based on truth, transparency and 

equality. 

Customer Customer 

• Ensure customer satisfaction by delivering products with finest quality under 

  standard and with a price that is fair to both parties.

• Provide the channel for customer to complaint regarding to quality, quantity, for both 

products and services. 

CompetitorCompetitor

• Conduct under the fairness rules of the competition by not distorts information,

untrustworthy or any other unfair method of trade.

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

inappropriate way. 

• Not damage the reputation of competitors with malicious accusation. Do not attack

your opponent without sensibly. 

Trade Partner Trade Partner 

• Provide Information to traders with equally legitimate and nondiscriminatory bias.

• The Company must conduct to trader partner in good faith according to the contract 

and ethic.

• The process must be able to monitor for achieving transparency and maximum benefits. 

Employee Employee 

• Provide fair salary with appropriate duties and responsibilities. 

• Focus on development and provide training to educate employees and also continuous 

develop the potential of employees for their carrier path. 

• Implement fairly on the principles of human rights and emphasize on safety of the 

employee.

CommunityCommunity
and Socialand Social

Responsibilities Responsibilities 

• Nurture an awareness about the responsible of social and environment to the employee. 

Starting from awareness of saving world energy and utilize resources.

• Provide methods to prevent the accident and control the waste into the accepted 

standard level.

• Provide assistance in various forms such as donation. 
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Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility

EconomyEconomy

 Main Strategy for Sustainable Business Operation  Main Strategy for Sustainable Business Operation 

Standard and quality product 
manufacturing and customer 

base expanding. 

Continual internal
Procedures developing. 

Business operating under the 
Corporate Governance. 

Pacific Pipe Public Company 
Limited continues its business as
a quality steel pipe manufacturer
for over 40 years. The Company
focuses on producing quality
steel pipes, on time delivery,
improving logistics system for
customer base expansion and
broadly publicizing “Pacific Pipe”

brand  .  

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

The Company operates in compliance 
with the Corporate Governance 
which contains transparent 
information disclosure to shareholders
and stakeholders through various
communication channels such as 
intranet system for the employees
to acknowledge and understand 
the Company’s Good Corporate 
Governance. The Company also
provides the investors and 
stakeholders with its information 
through the annual report and 
the Company’s website. 

Responsibility on Customer Responsibility on Customer 

 As a manufacturer and distributor of quality
steel pipes under the brand “  ” (Pacific Pipe) 
produced by modern-technology machines and control
by proficient engineers and technicians who monitor
and maintain the machines to produce standard steel 
pipes. Moreover, there is product testing procedures
to ensure that the products comply with their specified
standards, assuring the customers that the products
with the trademark  are safe and appropriated
with each work field. Thus, whenever the standard
steel pipes are sold, the Company provides the 
customers with product quality certification to 
guarantee and build the customers’ confidence. To 
keep the business’s strength, the Company holds the 
following responsibility towards customers. 
 

Responsibility on Customer Responsibility on Customer 

Product and Service Product and Service Customer Customer 

• Producing standard 
product that meets  
the demand 

• Delivering product 

• Providing accurate 
information 

• Providing whistle-blowing 
channel 
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Quality Product and Exclusive Service Quality Product and Exclusive Service 

 To create sustainable business, the Company develops its procedures and its uniqueness: 
product and service. This is the key to becoming steel pipe market leader in the country.

 
 The Company has material (hot rolled coil) check process by taking a sample piece from
every roll coil to a chemical composition test in order to assure that the material fits each standard 
before accept the material into the production. In production, there are high-technology machines
inspected regularly by proficient engineers. The finished products must be tested by their each 
standard type such as water pressure resistance, bending, seams test and other qualifications. The
Company will provide product certification to the customers whenever the goods are purchased. 
Apart from the quality of the product, the Company also focuses on a safe and punctual product
delivering that meets the customer’s satisfaction by having the product delivering vehicles inspected
properly and providing training to the drivers’ continually.

 To deliver safe and quality product to the users, the Company also focuses on building quality
teamwork ready to offer value to the Company’s stakeholders by providing skill development training 
projects to the employee so they can perform effectively, be it production, sale, or product delivery.

Access to Product Access to Product 

 The Company creates access to the product by arranging seminars and lectures on the 
Company’s goods to its traders in various provinces so that they can accurately understand the 
product and recommend the buyers or users the proper and safe usage of the product. Apart from
creating safety to users, this activity also provide more choices of quality product that builds 
sustainability to construction and other works and builds confidence in the Company’s product. 

Inspecting
100% material

(hot rolled coil)
before production 

Production
with high-technology

and controlled by
proficient engineer 

Testing
product quality to meet

the standard and provide
product certification 

Delivering
Product that

meet customer’s
satisfaction on time

seminars and lectures to its traders.
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 Moreover, the Company also arranges site visit activities to the customer, shareholder, 
investor and student from various institutions. The purpose is to create confidence to the shareholder
and/or investor and encourage trust in quality procedures to the Company’s customer. Moreover, 
it is to provide understanding in steel pipe construction usage and new choices in construction to 
student, the future engineering designer. It also creates network between the Company and 
educational institutions.

 According to the aforementioned activities, the Company expects to be a part in the 
country construction industry development, creating stable and safety to people’s daily life through
its international standard quality product and accurate steel pipe structure usage, including strong 
and exquisite architecture development. 

The shareholder and investor participating the Company’s plant visit at Mahachai Plant 2.
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Practice of Labor and Human Rights Practice of Labor and Human Rights 

 The Company respects human rights 
and a conduct in accordance with the law. The
Good Corporate Governance specifies the rights 
of stakeholders, as well as a policy and process 
of whistle blowing and set the committee to 
investigate the issue and find solutions. 
 The Company believes and values the 
importance of the personnel who are factors that
drive the Company’s business forward to its goal.
Thus, there are planning managing process 

starting from recruitment, retain and develop
employee to have knowledge, skills, and abilities
according to the Company expectation and under 
the Company’s corporate value which are 
orientation achievement, teamwork, customer 
focus, and Knowledge Management in order to
drive company into the same direction and 
achieves the Company’s goals. 
 

SocialSocial

Operation Guidelines for Human Resource Management Operation Guidelines for Human Resource Management 

฿ 

Support Employee  Support Employee  

Relation Activities Relation Activities 

Employee relation activities
support the employee 
performance which has 
balance between working
and relationships of 
colleague and also to the 
management team.

Fair Compensation Fair Compensation 

Management system Management system 

Provide clear salary 
structure in accordance
with the labor market 
and the jobs with the 
compensation for both 
finance and non-fi-
nance by using job 
assessment.

Personnel promotePersonnel promote

and develop and develop 

Select the appropriate 
tools for properly develop 
employee skills such as 
manpower planning, 
Individuals Development 
Program (IDP), develop 
the skills that necessary 
to work. 

OrganizationalOrganizational

Structure Structure 

Design organization 
structure which is  
suitable for job. 

RecruitRecruit

And SelectionAnd Selection

Develop processes, 
tests and interviews to 
applicants who have 
qualifications that the 
Company required.
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Human Resource Management Human Resource Management 

 

Recruit and promote the employees to grow with ethics Recruit and promote the employees to grow with ethics 

• Recruit proper personnel for a position 

• Provide training to improve capacity 

• Encourage employees to have leadership. 

• Comply with the Company’s CG 

• Conduct business with ethics 

• Oppose all types of corruption

Employee recruitmentEmployee recruitment
and development process and development process 

Complying with corporateComplying with corporate
governance policy, ethic andgovernance policy, ethic and

code of business conduct. code of business conduct. 

Employment 

• At December 31, 2019, the number of employees is at 882, Thai nationality aged over 18 years old. 
The average age is 34 years old and the average year of service is 6 years. 

 - There are 647 male employees. 
 - There are 235 female employees. 
• No child labor or forced labor. 
• Fairly treat the employee regardless of gender, race, religion or culture. 

Employee ResourcingEmployee Resourcing

    1. Manpower Planning1. Manpower Planning

 Manpower planning is adapted from Strategy Map using the Balanced Scorecard (BSC) as 
a tool to clearly determine a strategy. Therefore, all divisions must consider appropriate manpower to
fit the Company’s goal or strategic plan. Then human resource division will review and consider the
appropriated workload for employee’s productivity. 

20182019

222

557

235

647
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    2. Recruitment2. Recruitment

 In recruitment process, qualified candidates for each position must be selected from their 
application. Then the applicant will be requested to do the test which consists of 3 parts: general 
knowledge, knowledge about a certain position and personality quiz. The final step is an interview
by the manager and a human resource representative. 

   3. Training Road Map (TRM)3. Training Road Map (TRM)

 The Human Resource Department planned the trainings by discussing the training course 
with each department to address the internal training course and search from external institutes. 
Each department determines its individual development plan. The Human Resource Department 
frames the plan determination for each division’s senior supervisor. The process of conducting 
individual development plan can be described as follows:
 The result of the gap analysis will be taken as information for employee development by 
using various tools, such as training, coaching, on the job training, mentor, media training and gap 
close competency to provide the employees with knowledge, skills, and abilities according to the 
Company expectation. 

    4. Reward Management    4. Reward Management

 The Company uses the compensation management policy as the primary tool for recruiting 
and retaining employees, in terms of money and non-money compensation, through various activities.
The money compensation will be reflected in the well-being of the employees from growing earnings
by using job assessment which has the KPIs as indicators. The compensation in non-money form is 
to encourage to employees grow in career path, knowledge, skills on the job responsibilities through
training activities, both internal training and training with external institutions. Providing an 
appropriate environment and basic facilities for work is important. The employee relations activities 
between employees and the Company are included to help employees relax from work such as 
sports day, seminars, outing, Thai cultural conservation activities, etc. 

    5. Career Management    5. Career Management

 The Company provided the planning process and guidelines to bring potential of employees 
for their performance appropriately to support the performance result and their proper career growth.
 
 5.1   Career Path

       Provide the career path of all employees thoroughly and fairly based on each position, 
considering the difficulty of the job, including ranking skills in each position to plan 
salary structure. 

IDP

1 2

3

45

6

Define necessary
competency that

The Company needs

Monitor and 
Assessment 

Evaluate the Employee’s 
competency 

Define employee 
development tools

Make individual 
development plan 

Implementation
 development plan

Personnel training of the Company

 In 2019, each employee has averagely 9.19 training hours. 
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 5.2  Senior Executive Recruitment and Succession Plan

 To searching successors for the executive, the Company offers the first opportunity 
to the internal personnel. However, if there is no appropriated candidate, the new 
recruitment will be applied since the successors must have knowledge, abilities, 
experience and understanding of the company’s business and culture and be honest 
and good ethics. 

  In recruitment, The Company will assign a task with challenges and evaluation of 
performance. Moreover the successor must study and perform other jobs in the 
Company to develop leadership skills and knowledge in all jobs. 

    6. Employee Relation    6. Employee Relation

 The employee started associating with labor relations activities from the first day of work 
until they resigned. The activities included employment contract signing, task assigning, labor 
welfare and work safety providing, position and annual wage promotion, employment conditions
discussing, and labor relations activity and promotion arranging. 

 6.1  Employee Relation Activity Arrangement

Activity Activity Expectation Expectation Assessment Assessment 

Happy Songkran DayHappy Songkran Day
Employee can bath rite for Buddha
images, have free dessert, play 
games and win the price by joining 
a Thai costume dressing contest. 

To entertain and release the stress from work 
and conserve beautiful Thai traditional culture. 

The satisfaction rate 
from the participant 

in this activity is 
over 90%.

PACIFIC PIPE Real Fans.PACIFIC PIPE Real Fans.
Employee can answer about the 
company story. 

To entertain and release the stress from work 
and also being informed of the organization’s 
information and history through activities. 

Mother day ActivityMother day Activity
1. A note to mother

Employee create and decor  
a notebook.

2. Smiley PAP 
Employee joins the funny games.    

• The employees in the office get to know 
each other more.

• The employees release the stress from work.

• The employee feels good and connects to 
the company. 

PAP ReminiscingPAP Reminiscing
The employee writes the remem-
brance on paper and put it on 
the reminiscence board. This is to 
commemorate the royal grace of 
King Rama IX. 

Employees have the opportunity express feel-
ings through messages and showed remem-
brance of King Rama IX. 

PAP Sport TournamentPAP Sport Tournament
Sport inside competition of Plant 
such as badminton and Takraw. 

Activities aiming for employees to have good 
health and engagement.

The satisfaction rate 
from the participant

in this activity is 
over 70%. 
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Activity Activity Expectation Expectation Assessment Assessment 

Running and walking around Running and walking around 
Lumpini ParkLumpini Park
Employee join and activity to accu-
mulate distance on every Thursday. 

Drive and encourage employee to get healthy and 
have the opportunity to join activity together. 

 The satisfaction rate 
from the participant in 

this activity is over 70%. 

PAP New Years PartyPAP New Years Party
Annual party of the company. 

Employee meet and have pleasant time together. 
 The satisfaction rate 
from the participant in 

this activity is over 80%. 

 6.2 Communication

Activity Activity Expectation Expectation Assessment Assessment 

1. Morning Talk1. Morning Talk
2. Public relations via2. Public relations via
- Intranet system
- People Plus Program
- Publicity boards in every plants.
- E-mail, 
- K2 for ISO program 

Created mutual understanding in the organization, 
be it latest or updated regulations, news, or useful 
information.

The Employees’ 
compliance with the 

regulations. 

 6.3 Social Sharing and Voluntary Attitude Development Activity

Activity Activity Expectation Expectation Assessment Assessment 

Donating computer and office equip-Donating computer and office equip-
ment (unused)ment (unused)
Donated to Suan Kaew Foundation. 

Both activities encourage:
- Utmost utilization
- Learning development and benefit to the 

community and society.
- The employees to be a part in social support 

as much as one can do, emphasizing the good 
attitude about living together in the society. 

The foundation to fix 
the equipment and 

utilize them. 

“Share love” Project“Share love” Project
The Company collects and donates 
clothes to Baannokkamin Foundation 

The number of clothes 
provided by the em-

ployees can be delivery 
on time. 

“Stationary support to student” “Stationary support to student” 
ProjectProject
Arranges by publicizing to all em-
ployees to participate and employee 
gives stationary, useful stuffs and 
presents to school.  

The company can be 
delivery before National 

Children's Day. 

All activities are intended for employee to participate and also an expression of commitment to create the company engagement. 
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Happy Songkran Day 

A note to mother

PACIFIC PIPE Real Fans Smiley PAP 

PAP Sport Tournament

PAP Reminiscing
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Running and walking around Lumpini Park

Morning Talk

Donating computer and office  
equipment (unused) “Share love” Project

PAP New Year Party

“Stationary support to  
student” Project
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Fair Business OperationFair Business Operation

 The Company operates under the code
of business conduct and ethics which are
guidelines for the best practice compliance with
the Company’s important value and principles
of behaving toward the stakeholders. In 2019,
the Company has served the stakeholders as 
stated below. 

Shareholders Shareholders 
 The Company committed to the equal
treat to the stakeholders and complies with its 
Corporate Social Governance by transparently com-
municating and disclosing necessary up-to-date
information via the Company’s website, annual 
report and minute of Annual General Meeting of
Shareholders. The Company also arranges plant
visit for the shareholders to witness steel pipe 
production process and to meet and share opinion
with the executives. The meeting and interview 
with analysts from various institutions are arranges. 
The Company fulfills its shareholders’ expectation
 with return on investment and business growth. 
     
EmployeesEmployees
 The Company provides its employees 
with well-being life and focus on training to 
develop knowledge for employees which the 
details are on the page 11. There are also annual 
health inspection and knowledge and skill training
for the employee. The Company expects the 
activities for employee to help strengthen good 
relationship between colleagues and create 
positive attitudes toward the organization. 

CustomersCustomers
 The Company communicates with the 
customer via salespersons who have been trained
and are proficient. The information on the Company
and its products are disclosed via different channels
such as The Company’s website, facebook and 
catalogue. The Company also conducts seminars
providing understanding on the products to the 
customer, trader and contractor. It aims to update 
present and new information of the products, create
product acknowledgement and build confidence
towards the product leading to the increasing in 
sales order. 

Trade Partner Trade Partner 
 The Company manages relationship with 
the supplier appropriately by communicating via 
procurement officers, e-mails and tender document
in order to create procurement procedures complying
with trading conditions. It also provides equal 
information to all suppliers for accurate price offering
and the same product terms. The evaluation is made
on the conduct complying with the terms of 
procurement and trade conditions strictly with 
verifiable documents collected.  

Trade Competitors Trade Competitors 
 The Company transparently practices 
under fair trade and competition expecting for
free trade and for fair market activity. 

CommunityCommunity
 The Company continues its support to
community and society. Focusing on its nearby 
community, the Company manages to receive 
complaints from the people who might be 
affected by the Company’s business and arranges
activities help creating a well-being for people in 
the community. 
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Environmental Management Environmental Management 

 As a steel pipe manufacturer that affects the environment such as industrial waste. To 
demonstrate awareness of the potential impacts the company conducted several activities aiming for 
the systematic environment management. The reviews of environmental impact had been done 
periodically to ensure the continual control and improvement of the environmental operation. The 
company has announced the objectives, environmental management goals and energy management
in order to all departments work in the same direction as follows; 

SubjectSubject ObjectiveObjective TargetTarget
Result activityResult activity Direct  Direct  

SupervisionSupervision20192019 20182018

1. The controlling
of the electrical 
energy usage 
within the  
company. 

Reduce the quantity 
of energy usage 
within the company. 

Reduce the quantity of 
energy usage 2% /kWh/tons 
(compare with year 2018). 

6.03% 2.87% Responsible for 
the power plant 

2. Waste 
management 
within the
company. 

Reduce the waste 
caused by production 
process. 

1. Separate waste according 
to 100% by work instruc-
tions. 

90.07% 90.86%
Employee at all 

level 2. Reduce the scrap or unused 
materials 1% that caused by 
the production  process .

0.05% 1.07%

3. Water 
consumption 
control 

Reduce the amount 
of water use in the 
company.

reduce water used  5% 
(compared to the year 2018). 2.58% 2.20% Employee at all 

level 

4. Environment 
control (noise 
pollution , PM10) 

Environment control 
according to the law. 

Surveillance results which 
meet the criteria as required 
by law 100%.

83.33% 100.00% Plant manager 

5. Communication, 
public relations 
and campaign 
about environ-
ment 

Employees aware 
and understand im-
pact and relationship 
on the environment. 

Publish media and activities 
100% as planning. 133.33% 100.00% Manager of SHE 

department 

Note :Note :  The activities that do not meet the target will be brought into the internal prevention monitoring process in accordance with ISO 14001: 2015. 

All activities are strictly implemented, maintain and continuous development. The executive have communicated to employee at all level to 
understand and participate in adhering to environmental sustainability policies. 

Environment Practice Environment Practice 
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Energy Management Energy Management 

 The Company was a manufacturer in 
steel pipe and galvanized steel pipe industry.
Currently, the nation was encountering an energy 
issue which significantly affected the lives of the
employees and the country’s economy. The 
Company thus applied the energy management
system to the operation considering that energy 
preservation an important issue and the 
responsibility of all employees to continue the 
sustainable management of power. Accordingly, 
the Company established an energy saving policy
as a guideline for the energy management and 
an encouragement for the most efficient utilization
of energy. 
 The energy saving policy was described 
as follows:
1.  The Company shall operate and improve the

energy management system properly by 
applying energy saving as a part of the 
Company’s operation according to the law 
and other related regulations.

2. The Company shall continually improve the 
energy utilization to be compatible with the 
business, current technology and the code 
of conduct. The aim is to reduce the use by 
2% of the specific energy consumption in the
previous year.

3 .  The Company sha l l  dete rmine year ly 
preservation plan and objective and communicate 
to all employees to understand and act
accordingly.

4. The Company considers the energy preservation 
the responsibility of the owner, executives
and all employees who are committed to comply
with the measurement, monitor, examine and 
report to the energy management committee.

5. The Company shall adequately provide support
in human resource, allowance, working time, 
training, and providing opinion for energy
work development.

6. The energy management executives and 
working unit shall review and revise the energy
management policy, objective and plan annually. 

Environment Management SystemEnvironment Management System

 The process of environment management
system started with determining the policy, operate,
appointing the environment management 
representative (EMR) in order to monitor the 

compliance with the policy, examining and resolve
for the continual improvement of the system. The 
employees shall be provided with knowledge and 
training involving environment management system.
Moreover, the external stakeholders such as 
subcontractors and contractors shall be informed
about the environmental operation. There shall be
a frequent monitoring on the conduct regarding 
the environment management. The Company’s 
environment management system was certified by
TUV NORD (Thailand) Ltd. with the international 
standard ISO 14001 (Environment Management 
System (EMS) Standard). 
 Environment Management System is one
of many tools in a tool that companies have used
to enhance the environmental capability in the
organization, to encourage environmental sustainability
and to be a motivation for sustainability as follows:
1. The employee at all level acknowledges the 

requirements of ISO 14001:2015 and the  
appliance of the standard to the environment 
management.

2. The employee at all level can determine external 
and internal issues involving the Company’s  
objective and strategic direction.

3. The employee at all level can identify the
stakeholders, analyze, and estimate the risks 
regarding the environment management system.

4. The employee at all level can apply the 
standard to the organization’s monitoring activity.

5. Enhance the efficiency of the Company’s 
environment.

6. Be a part of the sustainable development.
7. Acquire a standard structure which can 

integrate with other standards.
8. Contribute customer reliance in environmental

aspect of the product and service.
9. The management is internationally accepted.
10. Achieve the stakeholders’ need and expectation.
11. Contribute good relationships with the 

stakeholders.
12. Increase the competitiveness.

In addition, the Company’s environment 
management system was certified with the 
Green Industry by the Department of Industrial 
Works. This was the guarantee of the systematic
environment management with consistently
monitoring, evaluating, and revising for development.
Acquiring such agreeable environmental awards 
and standards was beneficial to the Company in: 
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1. 5-year assumption on annual fee.
2. Publicizing the achievement in developing into

green industry.
3. Using the Green Industry Mark in trading.
4. Access of the Green Loan, low interest loan for

projects regarding the green industry.
5. Being listed as Green Process, an environment

-friendly manufacture who produces Green 
Product, in the Green Directory.

6. Raising awareness for the Green Consumption 
and promote consumers to favor green products.

Industrial Waste Management Industrial Waste Management 

  The Company managed the waste from 
manufacturing procedure by selling the scrap 
metal (such as scraps after cutting).

1. Management of waste materials from production
processes. The Company measured the carbon 
footprint emission level as carbon dioxide equivalent 
(ton) considering 3 aspects: 

Aspect 1  To direct emissions from the operation
such as combustion of machines, 
vehicle usage (owned by the Com-
pany), chemical use in waste water 
treatment, and any leaks from the 
process or activity. 

Aspect 2 Energy indirect emissions such as 
purchasing energy for organizational 
usage: electricity, heat, and steam 
power or activity.

Aspect 3  The other indirect emissions such as 
when the employees travel by using 
public vehicles to attend an external 
seminar or the use of office equip-
ment etc.

Environmental Activity Environmental Activity 

1.  PAP Waste Management Program 
 Implementing the determination of each
type of garbage placement in the factory, training
for knowledge about waste management for
employees and placing each  type of bin (green,
red, blue, yellow) around the plant area along 
with creating a sign indicating the bins and the 
type of discarding method. Provide knowledge 
about waste separation before leaving and proper 
waste disposal in order to grow consciousness.  

Including allowing employees to be aware of the
impact of waste on the environment.

2. Workplace Environment Assessment 
 The certified external organization had 
assessed the working environment (light, noise, 
heat or chemicals) in order to assure that the 
workplace is appropriate and safe for the 
employees in accordance with the law and safe
for employees. 

3. Environment & Safety Communication
 Provide information about safety and 
environment by publishing via public relations 
boards in each plant. Aim to provide employees 
with knowledge and awareness of safety and 
the environment. 
 Operating with a responsibility towards
society and environment, the Company needed to
develop an idea about social responsibility in the 
employees’ consciousness. Once they were aware 
and understand the impact of the business and 
their own on outer society and environment, they 
shall have the mutual understand and conscience 
to engine the Company’s CSR sustainably. 
 Accordingly, the Company arranged and 
encouraged the participation in lots of activities to 
instill care and awareness of environmental. As well 
as being proud to be a part of taking care of the 
entire community environment with internal and
externalcommunities.
 
 In 2019, the Company had arranged 
environmental activities with the external 
community by conducting surveys and 
communicating the environmental works to the 
community in 5 kilometers around the factory. 
The intentions were to create a good relationship
between the community and the plant and to 
observe any complaint on the operating to avoid 
impacts on environment and community. The results
of the survey to inquire about the environmental 
impact resulting from the company’s activities, 100 %
of the sample survey agree that the company 
has no impact on the environment whether dust, 
noise, chemicals, waste water, smells and others. 
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 In addition, the company also participated
in various activities with the continuation of Samut 
Sakhon Industrial Park such as planting mangrove
forests in the community area for the abundance
of ecosystems and also helps to raise awareness 
of concern and care for the environment to the 
people in the community who participate in the 
activity, etc.

Labor Practice Labor Practice 

Workplace Safety, Health and Environment  Workplace Safety, Health and Environment  
Management Management 

 The Company valued the safety, health, 
and environment of the workplace. It could be 
assured that the Company, the steel pipe and 
galvanized steel pipe manufacturer, provided any 
service and activity aiming for the improvement 
of labor quality. The intention was to develop the 
employees’ quality of living, be it physical or mental
health, with safe and healthy workplace 
environment, and with fair treatment according
to the law. To show the strong commitment and 
ensure that the company can continue to comply
with the above intentions continuously, the 
company is determined to be a leader in the 
production of quality steel pipes that are safe, 
maintain and protect the environment according
to international standards. The guidelines of 
operation are as follows; 

1.  Focus on continuous improvement of environ
mental management by reducing resource 
usage and increasing reused or recycle.  

2. Develop environmental management system
appropriately and comply with laws, regulations
and other regulations what involve to company’s
product and the scope of environment 
management system define. 

3. The company focuses the protection of 
environment, prevent the spread of pollution 
including the prevention of pollution to the 
environment, both within the public and plant, 
as well as disclosing to those concerned. 

4. Create knowledge, awareness and raise the 
level of attention of employees and related 
people to see the benefits and the value of 
environmental operations by participating in
various activities within the plant and 
continuously outside the plant.

 To achieve the above policy, management
will communicate to employee at all level to
understand and can be practice seriously. As well
as communicate to the public, related parties, 
contractors, subcontractors and those working in
Pacific Pipe Public Company Limited. 

Occupational Health and Safety Management Occupational Health and Safety Management 

 The Company defined the policy and 
manage for and effective occupational health 
and safety by providing trainings to the employees 
which include Awareness Training, Risk Assessment 
Training, and Internal Audit Training. The participants
shall understand and be able to perform properly. 
They would acquire the certification for passing 
the courses. The Company also arranged the 
occupational health and safety evaluation to review
and develop the system consistently.
 In 2016-2019 the Company was certified
with BS OHSAS 18001 (Occupational health and 
safety management systems) and TIS 18001 
(Occupational health and safety management 
system standards from TV NORD (Thailand) Ltd. In
2019, the company was changed the certification
to ISO 45001:2018 (Occupational health and safety 
management systems) from TUV NORD (Thailand) Ltd.
The occupational health and safety standards aimed
to diminish and control damage risks towards  
employees and stakeholders. They also enhanced
the efficiency of the operation for safety and 
promoted the corporate image on how it was 
committed to the employees and society.
 The certification of ISO 45001 : 2018 will 
be a guideline for the management of occupational
health and safety of the company and also 
benefited the Company by:
1. Reducing the cost in a long-term since the

Company could control and decrease the 
rate of accident on the labor and property, 
and probably on the environment.

2. Creating pleasurable and safe workplace 
environment for the employees.

3. Creating positive corporate image.
4. Encouraging labor development by planning,

collaborating, studying the management  
system, monitoring and inspecting, including 
solving and developing continually for  
advanced working capability.

5. Developing new technology for occupational 
health and safety management.
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Accident Rate in 2017-2019 Accident Rate in 2017-2019 

Unit : Times

20172017 20182018 20192019

Phra Pradang Plant  (PP)Phra Pradang Plant  (PP) 60 57 70

Mahachai1 Plant (PM1)Mahachai1 Plant (PM1) 9 7 5

Mahachai2 Plant (PM2)Mahachai2 Plant (PM2) 31 30 33

Mahachai3 Plant (PM3)Mahachai3 Plant (PM3) 34 50 46

Comparison the percentage of accident Comparison the percentage of accident 

Unit : Percentage 

20172017 20182018 20192019

Phra Pradang Plant  (PP)Phra Pradang Plant  (PP) 40.16% -4.38% 22.80%

Mahachai1 Plant (PM1)Mahachai1 Plant (PM1) 97.45% -22.22% -28.57%

Mahachai2 Plant (PM2)Mahachai2 Plant (PM2) 54.00% -10.34% 10.00%

Mahachai3 Plant (PM3)Mahachai3 Plant (PM3) -17.39% 8.49% -8.00%



24 Pacific Pipe Public Company Limited

Occupational Health and Safety Measurement Occupational Health and Safety Measurement 

Lists of work place light intensity measurement in the year 2019, a measurement of 28 places is in the benchmark. 
The details are as follows. 

Place of MeasurementPlace of Measurement
Legal Stan-Legal Stan-

dard Ratedard Rate
UnitUnit

Measurement ResultMeasurement Result

20182018 20192019

DAYDAY NIGHTNIGHT DAYDAY NIGHTNIGHT

OfficeOffice
1. Working desk
2. Computer desk (Lab.)

>400
>400

LUX

465
536

-
-

544
420

-
-

Store DepartmentStore Department
3. Working desk
4. Storage shelf

>400
>400

423
173

-
-

654
556

-
-

Shearing department Shearing department 
5. Shearing machine: back part
6. Shearing machine: middle
7. Shearing machine: front part

>200
>200
>200

425
473
657

-
408
402

361
380
420

-
261
272

Maintenance department Maintenance department 
8. Working desk
9. Maintenance area 

>400
>300

595
403

-
456

508
344

-
320

Electric maintenance Room Electric maintenance Room 
10. SLITTING Machine Control Panel >400 549 - 442 -

Production DepartmentProduction Department
11. Front Part Forming Machine (No.10)
12. Middle Part Forming Machine (No.10)
13. Back Part Forming Machine (No.10)
14. Front Part Forming Machine (No.08) 
15. Middle Part Forming Machine (No.08)
16. Back Part Forming Machine (No.08)
17. Front Part Forming Machine (No.11)
18. Middle Part Forming Machine (No.11)
19. Forming Machine : Back Part (No.11) 
20. Lock E 

>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200

610
499
613
483
643
439
496
465
530
502

416
530
496
407
495
460
479
452
540
- 

350
358
330
317
290
303
260
396
370
310

256
294
251
298
209
278
228
236
258
269

Warehouse DepartmentWarehouse Department
21. Door way (No.5)
22. Door way (No.4)
23. Door way (No.8)

>100
>100
>100

1365
374
463

107
100
138

1040
106
108

859
108
101

Lathe roomLathe room
24. Lathe (No.1)
25. Computer for CNC Machine

>400
>400

745
402

 -
-

442
460

-
-

Office 2   FloorOffice 2   Floor
26. Working desk 1
27. Working desk 2
28. Working desk 3 

>400
>400
>400

-
-

408

-
-
-

534
553
431 

-
-
-

Note :Note :    Referenced from measurement result year 2018 and 1st measurement of year 2019 inspected by Envirpro Company Limited. 
The 2nd measurement of year 2019 inspected by inspector name Chokwiwatthana Safety and Environment. 

ndnd
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Noise MeasurementNoise Measurement

 Lists of noise measurement at the work area in year 2019, a measurement of 5 places is in the standard 
criteria with average test results at TWA 8 hrs.  The details are as follows. 

Place of MeasurementPlace of Measurement
Legal Stan-Legal Stan-

dard Ratedard Rate
UnitUnit

Measurement ResultMeasurement Result

20182018 20192019

TWA 8 hrsTWA 8 hrs LmaxLmax TWA 8 hrsTWA 8 hrs LmaxLmax

Average Noise Measurement TWA 8 hrsAverage Noise Measurement TWA 8 hrs

1. At the end area of forming machine (No.08)
2. At the end area of forming machine (No.10)
3. Cutting-Slittling Department
4. At the middle area of forming machine (No.10)
5. At the middle area of forming machine (No.11) 

TAW 8 hrs. Not 
over

85/Lmax
Not over 140

dB (A)

-
-

84.1
84.8
84.7

-
-

100.6
106.5
105.5

-
-

81.3
81.0
80.3

-
-

109.4
103.5
94.7

Note :Note : Referenced from measurement result year 2018 and 1st measurement of year 2019 inspected by Envirpro Company Limited. 

The 2nd measurement of year 2019 inspected by inspector name Chokwiwatthana Safety and Environment. 

Heat Measurement Comparing to Standard Level Heat Measurement Comparing to Standard Level 

 Lists of heat measurement comparing to standard level at the work area in year 2019, the measurement 
of 5 places is in the standard criteria with average test results at 31.16 0C. The details are as follows.  

Place of MeasurementPlace of Measurement
Legal Standard Legal Standard 

RateRate
UnitUnit

Measurement ResultMeasurement Result

20182018 20192019

1. At the end area of forming machine (No.11)
2. At the end area of forming machine (No.10)
3. At the end area of forming machine (No.8)
4. Slitting Machine
5. Lathe room 

Not over 34 (๐C)

33.2
33.7
33.5
31.7
30.0

31.4
30.3
31.2
32.1
30.8

Note :Note : Referenced from measurement result year 2018 and 1st measurement of year 2019 inspected by Envirpro Company Limited. 

The 2nd measurement of year 2019 inspected by inspector name Chokwiwatthana Safety and Environment. 

Workplace Chemical Intensity Measurement Workplace Chemical Intensity Measurement 

 Lists of chemical intensity measurement at the work area in year 2019. The details are as follows.

Place of MeasurementPlace of Measurement
Legal Stan-Legal Stan-

dard Ratedard Rate
UnitUnit

Measurement ResultMeasurement Result

20182018 20192019

11stst time time 22ndnd time time 11stst time time 22ndnd time time

Iron FumeIron Fume

1. At the middle area of forming machine (No.11)
2. at the middle area of forming machine (No.08)
3. at the middle area of forming machine (No.10

<10
<10
<10

mg/m3

mg/m3

mg/m3

<0.003
<0.003
<0.003

0.0060
0.0079
0.0125

<0.0003
<0.0003
0.0702

0.155
0.148
0.135

 The measurement of Iron Fume and Toluene are in the benchmark ( 3 areas / Times ).
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Place of MeasurementPlace of Measurement
Legal Stan-Legal Stan-

dard Ratedard Rate
UnitUnit

Measurement ResultMeasurement Result

20182018 20192019

11stst time time 22ndnd time time 11stst time time 22ndnd time time

TolueneToluene
4. at the middle area of forming machine (No.10)
5. at the end area of forming machine (No.10)
6. at the middle area of forming machine (No.08)
7. at the end area of forming machine (No.11

<200
<200
<200
<200

ppm
ppm
ppm
ppm

0.149
0.074
0.143

-

0.069
-

0.076
0.068

0.01
0.16

<0.001
-

6.559
6.559
1.502
0.007

Note :Note : Referenced from measurement result year 2018 and 1st measurement of year 2019 inspected by Envirpro Company Limited. 
The 2nd measurement of year 2019 inspected by inspector name Chokwiwatthana Safety and Environment. 

Workplace Safety, Health and Environment Support Workplace Safety, Health and Environment Support 

 The company has added communication channels related to safety requirements, provided the employees
with personal protective equipment, and arranged workplace safety assessment regularly. The Company also 
provided health check-up based on risk factor and annual health check-up for employees. To ensure the employees’
occupational safety, the Company arranged the following activities : 

1. Workplace environment assessment 1. Workplace environment assessment 

 The Company had the workplace environment (light, noise, heat and chemicals) assessed by certified external
organization to ensure that the workplace is adequate and safe for the employees according to the law. P

PM 10 Measurement 

Light intensity measurement (Day) 

PM 2.5 Measurement 

Light intensity measurement (Night)

Chemical Measurement 

Noises Measurement 
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2. Knowledge development and 2. Knowledge development and 
training for employeestraining for employees

 • The knowledge development 
programs on operation were provided
so that the employees could perform
accurately with safety. It was found
that the operation accident rate
decreased after the program had
been launched. 

  • Corporate fire safety training To ensure that the employees are prepared for the incident that might happen at the 
workplace or their dwelling, the employees were provided with trainings and fire drills from expert instructors. With this
knowledge, they could manage the situation without being frantic. 

3. Safety Inspection 3. Safety Inspection 

 The Company arranged work-place safety
inspection by having safety officers, safety 
executives, and supervisors identify unsafe 
condition and operation. This reflected the 
management’s intention and commitment to the
safety policy. It also reaffirmed and raised 
awareness among the workers about safety and 
inspected the operation and safety evaluation
lawfully to meet the regulation requirement. 

4. Annual Health Check-up 4. Annual Health Check-up 

 Providing annual health check-up program, the 
Company valued the physical healthcare of the
employees considering every employee the most 
precious resource and engine that drives the organization 
to its growth. The program also benefited the employees:
raising awareness about healthcare and understand 
their health condition in order to take care of their body 
and be able to perform effectively. The executive also 
acknowledged the employees’ health condition annually.
The information would be applied to the human
resource management to find an in-time risk prevention
and countermeasure for those with risks for disease. 
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5. Environment & Safety Communication5. Environment & Safety Communication

The employees are provided with information about safety and environment via the notice board at each plant 
and in the noticeable area to develop employee’s knowledge and awareness about the issue. 
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ANTI-CORRUPTION POLICYANTI-CORRUPTION POLICY

 Directors, executives and employees of the 
Company and its subsidiaries are prohibited from all 
kinds of corruption that leads to an abuse of power to 
seek direct and indirect advantage for an individual, 
family, friends and acquaintances. This includes a case
that an individual is the taker and giver of the money or 
non-money to state agency or private sector doing the 
business with such as accepting objects, gifts, feast, 
donated/fund-raised money or other advantage to one’s
self from those who do business with the company. 
The anti-corruption policy must be strictly complied.
 The Company has no policy to demote, punish
or cause negative effect to the employee who refuses 
to accept the corruption even though the act causes 
the Company to lose business opportunity.
 

DefinitionDefinition
Fraud or corruptionFraud or corruption refers to an act or an omission of one’s
duty or a misuse of authority of any kind. This includes
direct or indirect bribery, promising of providing, requesting 
or demanding from a state agency or other individuals 
doing business with the Company any asset, money, 
object, rights or other advantage that is against morals, 
law, regulations or policy in order to gain or maintain 
any advantage that is inappropriate to the organization,
one’s self or other related party, except for cases allowed
by law, regulation, announcement, local norm and tradition
or trading tradition.

BriberyBribery refers to giving or accepting an asset or other 
advantage to persuade an individual to perform, refrain 
from or defer any act that is against one’s duty.

Political contributionPolitical contribution refers to assistance in financial 
and other aspects to support political activity. Financial
contribution includes providing loans. Other contribution 
may include providing objects or service, advertising for
or supporting a political party, purchasing tickets to a fund
raising event or donation to an organization with intimate
relationship with a political party. Also, allowing employee
to be the Company representative or allow an unpaid 
day-off to join political campaign is defined as political
contribution.

GiftGift refers to money or objects that can be traded for 
cash such as a gift card, voucher or gift check. It also 
includes any object or privilege traded between a company
and a contactor by hospitality, norm, tradition or social 
etiquette such as a gift. 

Charitable donation Charitable donation refers to providing money, object or 
any advantage to state agency, private sector, organization
or an individual to support society, religion and education
such as donating money or objects to disaster victims 
or donating money to a foundation providing lunch to 
students in need.  

Duty and ResponsibilityDuty and Responsibility
1.  The Remuneration Nomination and Corporate Committee

proposes the anti-corruption Policy to the Board of
Director for approval. 

2. The Board of Director is responsible for considering 
and approving the anti-corruption policy and assign to 
executives communicate and supervise the policy to 
employee at all level. Including define the control to 
ensure that all employee understand and aware of the 
importance of problem that occurred by corruption.

3. The Risk Management Committee is responsible for 
fraud risk assessment and proposing it for the Board of 
Director’s approval. It is used as guidelines for the Internal
Audit Division for planning, auditing and monitoring. 

4. The Audit Committee has the duties and responsibili
ties as follows;
4.1 Review the audit reports, internal control system

and risk assessment related to corruption according
to the Internal Audit Department has proposed to
ensure that internal control systems have least 
impact of risk to the financial position and operating
results of the Company and are appropriate to the 
Company’s business model. 

4.2 Report on the verify results of the internal control 
systems and fraud risk assessment to the Board of 
Directors
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5.   The internal audit department has duties and 
responsibilities as follows;
5.1  Perform to comply with the internal audit plan

and report the internal audit control system and 
risk assessment on corruption occur from the 
internal control system to the Audit Committee.

5.2 Perform any task assigned, by the Audit 
Committee, about the corruption issue related to 
the organization and beyond what stated in the 
internal audit plan.

6. Executives are responsible for settling an anti-
corruption support system by conveying the employee 
and related individuals about the system and reviewing
the practicality of the system and measures in order
to conform to the change in business and law. 

7. All directors, executives and employees are responsible
for strictly complying to and supporting the anti-
corruption policy by not getting involved with any
direct and indirect acts of corruption. Should the employee
have questions or witness the violation of this policy, the
employee must report to one’s superior or via the
complaint channel according to complaint and
whistle-blowing policy.

Best practice Best practice 
1. Offering and accepting a bribe, reward or any that

might cause or count as corruption is prohibited.
2. Any operation or relation with illegal business is not 

allowed.
3. Procurement must be made by the Company procedure

and in accordance with the regulation and must be
transparent and verifiable.

4. Making trading agreement with a business partner, 
the employee must avoid providing or accepting any
object regarding the negotiation, contract and operation
promised. Any gift giving or taking must be done in 
accordance with the related Company policy and
regulation strictly.  

5. The employee must not attempt to overpower a 
business partner and competitor illegally and unethically,
be it providing privilege assistance, giving or taking a
gift and feast or other advantage.

6. The Company operates with political neutrality by not
providing political contribution or support to a political
party or a politician in any aspect and not encouraging 
the directors, executives and employees to participate 
any political activity representing the Company. The 
Company understands it is an individual’s rightful rights 
and freedom to participate political activity. But one 
must not claim the position in the Company or use the 
Company’s property to support political activity, not 
perform any act misleading about the Company’s 
political participation or support. An expression of 
opinion and action regarding politics in the office or the 
Company area is deemed offense to the Company 
regulations.

7. Charitable donation and financial support to any
organization must be done transparently and strictly in
accordance with ethics, morals, law and related 
Company regulation. Such action must not cause 
conflict of interest, be it an individual’s or the Company’s, 
and must not be used as a claim for fraud and corruption.

8. Directors and executives must be aware of the 
importance of knowledge dissemination and providing
advice about the anti-corruption to the subordinates 
for them to comply with the anti-corruption policy and 
must be a good role-model in having honest and ethics. 

Measure / conductMeasure / conduct

 The Company aims to raise awareness about 
anti-corruption and bribery by communicating within the 
Company for the directors, executives and employees 
to understand and acknowledge the importance of anti
-corruption and bribery, including the related policy and 
regulation through employee meetings, trainings, seminars
and the Company’s media. The employee working in 
relevant with the Company’s stakeholders is responsible 
for informing the policy via the communication channels. 
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Complaint and Whistle Blowing Policy Complaint and Whistle Blowing Policy 

Scope of complaint and Whistle BlowingScope of complaint and Whistle Blowing

 Should there be suspicion or encounter of a 
violation of the following issues;
- Violation of the Company’s corporate governances;
- Violating the Company’s rules and regulations;
- Receiving an unfair treatment in work;
- Actions deemed fraud, corruption and bribery
 or consult with a trusted supervisor of any level. 
Should the employee feel uncomfortable to report to their
supervisor, the employee can directly report the issue as 
the details in a complaint channel.

Complaint channelComplaint channel
 The employees are able to file a complaint or clue
via the following channel;
1.  Report comment via a comment box at each plant.
2. Contact/ report to the person in charge as follows:
    2.1  Chairman of Audit Committee 

Dr.Vicharn Aramvareekul
E-mail : huang_vc@yahoo.com

    2.2 Chairman of Remuneration Nomination and 
Corporate Committee
Mr. Kriengkrai Rakkulchon
E-mail : kriangkrairukk@gmail.com

    2.3 Assistant director of Internal Audit 
Mr. Naritchai Bhureepongsanont
E-mail : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

 

The Remuneration Nomination and Corporate 
Committee
Pacific Pipe Public Company Limited
Address : 1168/74 Floor 26th Lumpini Tower 
Building, Rama IV Rd., Bangkok 10120

CASE A : Complaint about CEO / CFO / COOCASE A : Complaint about CEO / CFO / COO
Investigator Team  : 

1. Chairman of Audit Committee
2. Chairman of Remuneration Nomination and 

Corporate Committee
3. Assistant director of Internal Audit

CASE B :  In addition in CASE ACASE B :  In addition in CASE A
Investigator Team :

1.  CFO or COO
2. Assistant director of Internal Audit
3. Assistant director of Human Resource

Anti-corruption disclosureAnti-corruption disclosure

 The Company complies with the law of Thailand
operating on the anti-corruption. To allow all individuals
inside and outside the Company to acknowledge the
anti-corruption policy, the Company shall:
1.  Publicize the anticorruption policy on all of the Company’s

signboards.
2. Disclose the anti-corruption policy via communication 

channels such as intranet and company website.
3. Provide employees training on anti-corruption. 

 Thus, the Company allows all stakeholders to 
report issues when they need to complaint or find clues 
about the Company’s performance that are against the 
good corporate governance policy and/ or ethics and 
code of conducts. Additional questions or suggestion can 
be added to channel complaints as follows:
- Sending e-mail directly to responsible person according

to the list in the 2.1 - 2.3.
- Sending a letter to 

Process after receiving a complaintProcess after receiving a complaint
1. Fact gathering
 A complaint receiver will gather a fact and then
report to the Secretary of Remuneration Nomination and 
Corporate Committee.

2. Data Screening 
 The secretary of Remuneration Nomination and 
Corporate Committee will invite a delegate from the 
management for the investigation within 3 days, the 
participants in the investigation as follows:

 Secretary of Remuneration Nomination and 
Corporate Committee attend as observer.
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3. Operation measurement’s specification

 Secretary of Remuneration Nomination and 
Corporate Committee will summarize a report and propose 
a complaint’s operation measurement, and propose to
 CASE A reports to The Board of director approval. CASE A reports to The Board of director approval. 
 CASE B reports to Chief Executive Officer (CEO). CASE B reports to Chief Executive Officer (CEO).

Reporting an operation and investigation resultsReporting an operation and investigation results

 Assistant direction of internal audit and secretary 
of Remuneration/Nomination and Corporate Committee 
will report a result of the operations that have been done
to the top executives and the board of directors.
 Moreover, any cancellation of the Company’s 
corporate governance must be approved by the directors
nnounced immediately according to the law.

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

a respondent’s information confidential.
2. The Company will disclose sufficient information, 

considering the damage and safety for a petitioner, 
source of information or related party.

3. The injured party shall receive proper and fair damage 
alleviation.

4. The Company shall not treat the reporter or appellant 
unfairly.

Penalty for the violationPenalty for the violation
  The penalty for the violation is in accordance 
with the Company regulations and/or related law.

The frequency of policy reviewThe frequency of policy review

 Every year or when there is a significant change.




