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นโยบายต่อต้านการทีุ่จริต คัอร์รัปชั�นนโยบายต่อต้านการทีุ่จริต คัอร์รัปชั�น

 ห้ามมิให้กรรมการ ผ้่บริหาร และพนักงานของบริษััทฯ และบริษััท
ย่อย (ถ้าม่) ยอมรับการทุจำริต้คุอรัปชั�นทุกร่ปแบบ ซ่ิ�งทำาให้เกิดการใช้อำานาจำ
อย่างไม่ถ่กต้้อง เพ้�อประโยชน์ทางต้รงหร้อทางอ้อมต่้อต้นเอง คุรอบคุรัว เพ้�อน 
และคุนร้่จัำก ไม่ว่าต้นจำะอย่่ในฐานะเป็นผ้่รับ ผ้่ให้ ทั�งท่�เป็นตั้วเงิน หร้อไม่เป็น
ตั้วเงินแก่หน่วยงานของรัฐหร้อหน่วยงานเอกชนท่�บริษััทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจำ
หร้อติ้ดต่้อด้วย เช่น การรับสิ�งของ ของขวัญ การเล่�ยงรับรอง เงินบริจำาคุ/
เร่�ยไร ผลประโยชน์อ้�นใดให้แก่ต้นเองจำากบุคุคุลท่�ทำาธุรกิจำกับบริษััทฯ โดย
จำะปฏิิบัติ้ต้ามนโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้อย่างเคุร่งคุรัด 
 ทั�งน่� บริษััทฯ ม่นโยบายท่�จำะไม่ลดต้ำาแหน่ง ลงโทษั หร้อให้ผล
ทางลบต่้อพนักงานท่�ปฏิิเสธการคุอร์รัปชั�น แม้ว่าการกระทำานั�นจำะทำาให้
บริษััทฯส่ญเส่ยโอกาสทางธุรกิจำ 

นิยามนิยาม
การทุจำริต้หร้อคุอร์รัปชั�น การทุจำริต้หร้อคุอร์รัปชั�น หมายถ่ง การปฏิิบัต้ิ หร้อละเว้นการปฏิิบัต้ิใน
ต้ำาแหน่งหน้าท่� หร้อ การใช้อำานาจำในต้ำาแหน่งหน้าท่�โดยมิชอบในทุกร่ปแบบ
ไม่ว่าจำะเป็นทางต้รงหร้อทางอ้อม การให้หร้อรับสินบน การนำาเสนอหร้อ
การให้คุำามั�นว่าจำะให้ การขอหร้อการเร่ยกร้อง ทั�งท่�เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ�งของ
สิทธิ หร้อผลประโยชน์อ้�นใดท่�เป็นการขัดต่้อศ่ลธรรม จำริยธรรม และกฎหมาย
กฎระเบ่ยบ นโยบาย ต่้อเจ้ำาหน้าท่�ของรัฐ หร้อบุคุคุลอ้�นใดท่�ดำาเนินธุรกิจำ
กับบริษััทฯ เพ้�อให้ได้มาหร้อรักษัาไว้ซ่ิ�งผลประโยชน์อ้�นใดท่�ไม่เหมาะสม
ทั�งต่้อองค์ุกรต้นเอง หร้อผ้่ท่�เก่�ยวข้อง เว้นแต่้เป็นกรณ่ท่�กฎหมาย ระเบ่ยบ
ประกาศข้อบังคัุบ ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของท้องถิ�น หร้อจำาร่ต้ทางการคุ้า
ให้กระทำาได้

สินบนสินบน หมายถ่ง การให้หร้อรับ ทรัพย์สินหร้อประโยชน์อ้�นใด เพ้�อจ่ำงใจำให้
บุคุคุลนั�นกระทำาการ ไม่กระทำาการ หร้อประวิงการกระทำาการอันมิชอบ
ด้วยหน้าท่� 

การช่วยเหล้อทางการเม้องการช่วยเหล้อทางการเม้อง หมายถ่ง การช่วยเหล้อไม่ว่าจำะเป็นทางด้าน
การเงินหร้อร่ปแบบอ้�น เพ้�อสนับสนุนกิจำกรรมทางการเม้อง การช่วยเหล้อ
ด้านการเงินสามารถรวมถ่งการให้ก้่เงิน ส่วนการช่วยเหล้อในร่ปแบบอ้�น
เช่น การให้สิ�งของหร้อบริการ การโฆษัณาส่งเสริมหร้อสนับสนุนพรรคุการเม้อง
การซ้ิ�อบัต้รเข้าชมงานท่�จัำดเพ้�อระดมทุนหร้อเงินบริจำาคุให้แก่องค์ุกรท่�ม่
คุวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคุการเม้อง ทั�งน่� การเปิดโอกาสให้พนักงาน
ลาหยุดโดยไม่รับคุ่าจ้ำางจำากนายจ้ำาง หร้อ เป็นตั้วแทนบริษััทฯ ร่วมดำาเนินการ
เก่�ยวกับการรณรงค์ุทางการเม้องก็ถ้อรวมอย่่ในคุวามหมายของการช่วยเหล้อ
ทางการเม้องเช่นกัน 

ของขวัญของขวัญ หมายถ่ง เงินหร้อสิ�งท่�แลกเปล่�ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บัต้รของขวัญ
บัต้รกำานัล เช็คุของขวัญ เป็นต้้น หร้อสิ�งของ หร้อสิทธิประโยชน์ท่�มอบให้
กันระหว่างบริษััทฯ และผ้่ท่�ติ้ดต่้อกับบริษััทฯ ต้ามอัธยาศัยไมต้ร่ ธรรมเน่ยม
ประเพณ่ หร้อมารยาทสังคุมท่�พ่งปฏิิบัต้ิ อาทิเช่น ของขวัญ ของกำานัล 
เป็นต้้น 

การบริจำาคุเพ้�อการกุศลการบริจำาคุเพ้�อการกุศล หมายถ่ง การมอบเงินหร้อสิ�งของหร้อประโยชน์
อ้�นใดแก่องค์ุกรของรัฐหร้อเอกชนหร้อนิติ้บุคุคุลหร้อบุคุคุล เพ้�อเป็นการ
ช่วยเหล้อสังคุม ศาสนา และการศ่กษัา เช่น การบริจำาคุเงินหร้อสิ�งของ
เพ้�อผ้่ประสบภัยพิบัติ้ การบริจำาคุเงินให้กับม่ลนิธิ การบริจำาคุอาหารกลาง
วันเด็กนักเร่ยนท่�ขาดแคุลน เป็นต้้น 

หน้าท่�คุวามรับผิดชอบหน้าท่�คุวามรับผิดชอบ

1.   คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล เสนอนโยบาย
การต่้อต้้านทุจำริต้ คุอร์รัปชั�นต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อพิจำารณา

2.  คุณะกรรมการบริษััทฯ ม่หน้าท่�คุวามรับผิดชอบในการพิจำารณาและ
อนุมัติ้นโยบายการต่้อต้้านการคุอร์รัปชั�น และมอบหมายให้ฝ่่ายจัำดการ
นำามาต้รการต่้อต้้านการคุอร์รัปชั�นไปให้พนักงานปฏิิบัติ้ รวมถ่งการกำากับ
ด่แลให้ม่ระบบท่�สนับสนุนการต่้อต้้านการทุจำริต้คุอร์รัปชั�นอย่างม่
ประสิทธิภาพเพ้�อให้มั�นใจำว่าพนักงานทุกคุนของบริษััทฯ เข้าใจำและ
ต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญของปัญหาท่�เกิดจำากการคุอร์รัปชั�น

3.  คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง ม่หน้าท่�คุวามรับผิดชอบ
ในการประเมินโอกาสการเกิดทุจำริต้ นำาเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
เพ้�อใช้เป็นแนวทางสำาหรับฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน สำาหรับการวางแผน
การต้รวจำสอบและต้รวจำติ้ดต้าม

4.  คุณะกรรมการต้รวจำสอบ ม่หน้าท่�และรับผิดชอบ ดังน่�
4.1  สอบทานรายงานการต้รวจำสอบระบบการคุวบคุุมภายใน และการ

ประเมินคุวามเส่�ยงเก่�ยวกับการทุจำริต้ ต้ามท่�ฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน
ได้เสนอ เพ้�อให้มั�นใจำว่าระบบดังกล่าว ม่คุวามเส่�ยงท่�จำะทำาให้เกิด
โอกาสการทุจำริต้ท่�ม่ผลกระทบต่้อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงาน
ของบริษััทฯ น้อยท่�สุด และม่คุวามเหมาะสมกับร่ปแบบธุรกิจำของ
บริษััทฯ

4.2  รายงานผลการสอบทาน รายงานการต้รวจำสอบระบบคุวบคุุม
ภายในและการประเมินคุวามเส่�ยงเก่�ยวกับการทุจำริต้ต่้อคุณะ
กรรมการบริษััทฯ

5.  ฝ่่ายต้รวจำสอบภายในม่หน้าท่�และรับผิดชอบ ดังน่�
5.1  ปฏิิบัติ้หน้าท่�ให้เป็นไปต้ามแผนการต้รวจำสอบภายในท่�กำาหนดไว้

และเสนอรายงานการต้รวจำสอบระบบการคุวบคุุมภายใน และ
การประเมินคุวามเส่�ยงเก่�ยวกับการทุจำริต้ท่�เกิดจำากการต้รวจำสอบ
ระบบการคุวบคุุมภายในให้คุณะกรรมการต้รวจำสอบได้รับทราบ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

5.2  ปฏิิบัติ้งานต้ามท่�คุณะกรรมการต้รวจำสอบมอบหมายในเร้�องการ
ต้รวจำสอบการทุจำริต้ท่�เก่�ยวข้องกับองค์ุกรนอกเหน้อจำากแผนการ
ต้รวจำสอบภายในท่�ได้กำาหนดไว้

6.  ผ้่บริหารม่หน้าท่�รับผิดชอบในการกำาหนดให้ม่ระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนการต่้อต้้านการคุอร์รัปชั�น โดยม่การส้�อสารไปยังพนักงานและ
ผ่้ท่�เก่�ยวข้องทราบ พร้อมทั�งทบทวนคุวามเหมาะสมของระบบและ
มาต้รการต่้างๆ เพ้�อให้สอดคุล้องกับการเปล่�ยนแปลงของธุรกิจำบริษััทฯ
และข้อกำาหนดของกฎหมาย

7.  กรรมการบริษััทฯ ผ้่บริหาร และพนักงานทุกคุน ม่หน้าท่�ต้้องปฏิิบัติ้และ
สนับสนุนนโยบายการต่้อต้้านการคุอร์รัปชั�นอย่างเคุร่งคุรัด โดยจำะต้้อง
ไม่เก่�ยวข้องกับการคุอร์รัปชั�น ในทุกๆ กรณ่ไม่ว่าโดยทางต้รงหร้อทางอ้อม
กรณ่พนักงานม่ข้อสงสัยหร้อพบเห็นการฝ่่าฝ้่นนโยบายฉุบับน่�จำะต้้อง
รายงานต้่อผ้่บังคัุบบัญชาหร้อผ่านช่องทางการรายงานต้ามนโยบาย
การร้องเร่ยนและแนวทางการแจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิด 

แนวปฏิิบัติ้ท่�ด่แนวปฏิิบัติ้ท่�ด่

1.   มิให้ม่การให้และรับสินบนหร้อเงินหร้อสิ�งต้อบแทนหร้อประโยชน์ในทุก
ร่ปแบบในลักษัณะท่�อาจำจำะก่อหร้อเป็นการทุจำริต้คุอร์รัปชั�น

2.  ไม่ดำาเนินการใดๆ หร้อเข้าไปม่ส่วนเก่�ยวข้องในธุรกิจำท่�ผิดกฎหมาย

3.  กรณ่ม่การจัำดซ้ิ�อ จัำดจ้ำาง ต้้องดำาเนินการผ่านขั�นต้อนต้ามระเบ่ยบของ
บริษััทฯ ม่คุวามโปร่งใส สามารถต้รวจำสอบได้

4.  ในการทำาข้อต้กลงกับคุ่่คุ้าทางธุรกิจำ พนักงานจำะต้้องหล่กเล่�ยงการให้
หร้อยอมรับของใดๆ เก่�ยวกับการเจำรจำาการทำาสัญญาหร้อการปฏิิบัติ้
หน้าท่�ต้ามสัญญาและสำาหรับของขวัญใดๆ ท่�ได้ให้หร้อยอมรับได้นั�น
จำะต้้องเป็นไปต้ามนโยบายและระเบ่ยบปฏิิบัติ้ของบริษััทฯในเร้�องดังกล่าว
อย่างเคุร่งคุรัด

5.  ห้ามมิให้พนักงานของบริษััทฯ พยายามท่�จำะม่อิทธิพลเหน้อคุ่่คุ้า คุ่่แข่ง
ทางธุรกิจำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศ่ลธรรมไม่ว่าจำะโดยการให้
คุวามช่วยเหล้อเป็นกรณ่พิเศษั การให้หร้อรับของขวัญและการเล่�ยง
รับรองหร้อให้ผลประโยชน์อย่างอ้�น 

6.  บริษััทฯ ดำาเนินธุรกิจำอย่างเป็นกลางทางการเม้อง ไม่ม่การให้คุวาม
ช่วยเหล้อทางการเม้องหร้อสนับสนุนทางการเม้องแก่ พรรคุการเม้อง        
หร้อนักการเม้องในทุกร่ปแบบ รวมถ่งการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษััทฯ
ผ้่บริหาร หร้อพนักงานเข้าร่วมกิจำกรรมทางการเม้องใดๆ ในนามของ
บริษััทฯ ทั�งน่� บริษััทฯ ถ้อเป็นสิทธิและเสร่ภาพส่วนบุคุคุลต้ามกฎหมาย
ในการเข้าร่วมกิจำกรรมทางการเม้อง แต่้ต้้องไม่แอบอ้างคุวามเป็นพนักงาน
หร้อนำาทรัพย์สินของบริษััทฯ ใดๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจำกรรมทาง
การเม้อง หร้อกระทำาการใดๆอันก่อให้เกิดคุวามเข้าใจำผิดว่าบริษััทฯ 
ม่ส่วนร่วม หร้อให้การสนับสนุนทางการเม้องใดๆ ทั�งน่�การแสดงออก

และแสดงคุวามคิุดเห็นทางการเม้องในสำานักงานหร้อบริเวณหน่วยงาน
ของบริษััทฯ ถ้อว่าม่คุวามผิดต้ามระเบ่ยบบริษััทฯ

7.  การบริจำาคุเพ้�อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่้างๆ ต้้อง
ดำาเนินการด้วยคุวามโปร่งใส ไม่ขัดต่้อศ่ลธรรม จำรรยาบรรณ ถ่กต้้อง
ต้ามกฎหมาย และเป็นไปต้ามนโยบายและระเบ่ยบปฏิิบัติ้ของบริษััทฯ 
ในเร้�องดังกล่าวอย่างเคุร่งคุรัด ทั�งน่�การบริจำาคุเพ้�อการกุศลและการ
ให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่้างๆ ดังกล่าว ต้้องไม่ก่อให้เกิดคุวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทั�งส่วนบุคุคุลและประโยชน์ของบริษััทฯ ไม่ใช้เป็น
ข้ออ้างสำาหรับการทุจำริต้และการคุอร์รัปชั�น

8.  กรรมการ และผ้่บริหารต้้องต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญในการเผยแพร่ให้
คุวามร้่ ให้คุำาปร่กษัาเพ้�อสร้างคุวามเข้าใจำให้แก่ผ้่ใต้้บังคัุบบัญชาเก่�ยวกับ
การต้่อต้้านการทุจำริต้เพ้�อให้พนักงานได้ปฏิิบัติ้ให้เป็นไปต้ามนโยบาย
การต่้อต้้านทุจำริต้ฉุบับน่� รวมถ่งเป็นแบบอย่างท่�ด่ ในเร้�องการม่คุวาม
ซ้ิ�อสัต้ย์จำริยธรรม และจำรรยาบรรณ

มาต้รการ / การดำาเนินการมาต้รการ / การดำาเนินการ

 มุ่งสร้างจิำต้สำาน่กในการต่้อต้้านการทุจำริต้ การคุอร์รัปชั�น และ
การให้หร้อรับสินบนโดยม่การส้�อสารภายในบริษััทฯ เพ้�อให้กรรมการบริษััทฯ
ผ้่บริหาร และพนักงาน เข้าใจำและต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญของการต่้อต้้าน
การทุจำริต้ การคุอร์รัปชั�น และการให้หร้อรับสินบน รวมถ่งนโยบายและ
แนวปฏิิบัติ้ต่้างๆ ท่�เก่�ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และ
ส้�อต่้างๆ ของบริษััทฯ พร้อมให้พนักงานท่�ปฏิิบัติ้หน้าท่�เก่�ยวข้องกับผ้่ม่ส่วน
ได้เส่ยของบริษััทฯ ได้ช่�แจำงให้ผ้่ม่ส่วนได้เส่ยได้รับทราบผ่านช่องทางการ
ส้�อสารต่้างๆ 

การเผยแพร่นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ คุอร์รัปชั�นการเผยแพร่นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ คุอร์รัปชั�น

 บริษััทฯ ได้ปฏิิบัติ้ต้ามกฎหมายของประเทศไทยในการต่้อต้้าน
ทุจำริต้ คุอร์รัปชั�น และเพ้�อให้ทุกคุนทั�งในองค์ุกรและบุคุคุลภายนอกได้รับทราบ
นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ บริษััทฯ จำะดำาเนินการดังต่้อไปน่�

1.  บริษััทฯ จำะติ้ดประกาศนโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ ณ กระดาน
ประชาสัมพันธ์ของบริษััทฯ ทุกแห่ง

2.  บริษััทฯ จำะเผยแพร่นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ ผ่านช่องทางการ
ส้�อสารของบริษััทฯ เช่น intranet เว็บไซิต์้บริษััทฯ

3.  บริษััทฯ จำะจัำดให้ม่การอบรมนโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ ให้แก่
พนักงาน 
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นโยบายการร้องเร่ยน และแนวทางการแจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิดนโยบายการร้องเร่ยน และแนวทางการแจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิด

 ขอบเขต้การร้องเร่ยนและแนวทางการแจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิด
เม้�อม่ข้อสงสัยหร้อพบเห็นการกระทำาท่�ฝ่่าฝ้่น หลักปฏิิบัติ้ท่�ด่ในเร้�องต่้อไปน่�

- การฝ่่าฝ้่นการปฏิิบัติ้ต้ามหลักการและแนวปฏิิบัติ้ของนโยบายการ
กำากับด่แลกิจำการท่�ด่

- การฝ่่าฝ้่นต้ามกฎ ระเบ่ยบ ข้อบังคัุบของบริษััทฯ
- การได้รับคุวามไม่เป็นธรรมในการปฏิิบัติ้งาน
- การกระทำาท่�เข้าข่ายการทุจำริต้ การคุอร์รัปชั�น 
และการให้หร้อรับสินบน

 หร้อการกระทำาท่�ทำาให้เกิดคุวามสงสัย และเกิดผลเส่ยต่้อองค์ุกร
พนักงานคุวรสอบถาม หร้อปร่กษัาผ่้บังคุับบัญชาท่�ต้นเองไว้วางใจำใน
ทุกระดับหากพนักงานไม่สะดวกใจำหร้อไม่แน่ใจำท่�จำะทำาเช่นนั�น พนักงาน
สามารถแจ้ำงเร้�องโดยต้รงต้ามรายละเอ่ยดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเร่ยน
 

ช่องทางการร้องเร่ยนช่องทางการร้องเร่ยน
 พนักงานสามารถแจ้ำงเร้�องท่�ต้้องการร้องเร่ยน หร้อการแจ้ำง
เบาะแสผ่านช่องทางดังน่�
1.  ส่งเร้�องผ่านกล่องคุวามคิุดเห็นประจำำาโรงงาน และศ่นย์กระจำายสินคุ้า

แต่้ละแห่งของบริษััทฯ
2.  ติ้ดต่้อ / แจ้ำงบุคุคุลท่�รับผิดชอบ คุ้อ

2.1  ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล : ประธานกรรมการต้รวจำสอบ
 E-mail : huang_vc@yahoo.com

2.2  คุุณเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน :ประธานกรรมการสรรหา 
 คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
 E mail : kriengkrairukk@gmail.com

2.3    คุุณนฤทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์ : รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน 
 E mail : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

 ทั�งน่� บริษััทฯ เปิดโอกาสให้ผ้่ท่�ม่ส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเร่ยน
เม้�อม่ข้อร้องเร่ยนหร้อพบเบาะแสเก่�ยวกับการดำาเนินงานท่�ขัดกับนโยบาย
การกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ และ/หร้อ จำริยธรรมและจำรรยาบรรณของบริษััทฯ
รวมไปถ่งหากม่ข้อซัิกถาม หร้อเสนอแนะ ซ่ิ�งสามารถแจ้ำงเร้�องดังกล่าวเข้ามา
ทางช่องทางการรับร้องเร่ยน ดังน่�

-  ส่ง E-mail แจ้ำงถ่งผ้่รับผิดชอบโดยต้รง ต้ามรายช้�อท่�ปรากฏิอย่่ใน
ข้อท่� 2.1 – 2.3 

-  แจ้ำงเร้�องเข้ามาทางไปรษัณ่ย์ท่� 

กระบวนการเม้�อได้รับข้อร้องเร่ยนกระบวนการเม้�อได้รับข้อร้องเร่ยน

1.  รวบรวมข้อเท็จำจำริง
ผ้่รับข้อร้องเร่ยนจำะดำาเนินการรวบรวมข้อเท็จำจำริงและส่งเร้�องต่้อ
เลขานุการคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล

2. กลั�นกรองข้อม่ลและสอบสวน
เลขานุการคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล 
จำะเร่ยนเชิญตั้วแทน เพ้�อกลั�นกรองข้อม่ลและสอบสวน ภายใน 
3 วัน โดยตั้วแทนเข้าร่วมในการพิจำารณา ม่ดังน่�

 โดยม่เลขานุการคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและ
บรรษััทภิบาล เข้าร่วมเพ้�อสังเกต้การณ์

3. กำาหนดมาต้รการดำาเนินการ

 เลขานุการคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
จำะเป็นผ้่สรุปรายงานและเสนอรายงานในการดำาเนินการต่้อข้อร้องเร่ยนและ
การแจ้ำงเบาะแส โดย
CASE ACASE A    สรุปเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ     
CASE BCASE B  สรุปเสนอต่้อประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร (CEO) 

การรายงานผลการดำาเนินการและต้รวจำสอบการรายงานผลการดำาเนินการและต้รวจำสอบ
 รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน หร้อ เลขานุการคุณะกรรมการ
สรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล จำะรายงานผลการดำาเนินการท่�ได้
กระทำาไปแล้วทั�งหมดให้ผ้่บริหารระดับส่งของบริษััทฯ และคุณะกรรมการ
รับทราบหากนโยบายการกำากับด่แลกิจำการ ม่การยกเลิกข้อกำาหนดข้อใด
ข้อหน่�งในนโยบายนั�น การถ่กยกเลิกจำะต้้องได้รับอนุมัติ้จำากคุณะกรรมการ
บริษััทฯ และจำะต้้องเปิดเผยข้อกำาหนดท่�ถ่กยกเลิกนั�นให้ทราบในทันท่
ต้ามท่�กฎหมายกำาหนด

คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาลคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)
1168/74 ชั�น 26 อาคุารลุมพิน่ทาวเวอร์1168/74 ชั�น 26 อาคุารลุมพิน่ทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต้สาทรถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต้สาทร
กรุงเทพมหานคุร 10120กรุงเทพมหานคุร 10120

CASE A : เร้�องเก่�ยวกับการร้องเร่ยนผ้่บริหารระดับ C-LevelCASE A : เร้�องเก่�ยวกับการร้องเร่ยนผ้่บริหารระดับ C-Level
ผ้่สอบสวนผ้่สอบสวน  :   : 
1. ประธานกรรมการต้รวจำสอบ1. ประธานกรรมการต้รวจำสอบ
2. ประธานกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล2. ประธานกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
3. รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน3. รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน

CASE B :  เร้�องท่�นอกเหน้อจำากการร้องเร่ยน CASE ACASE B :  เร้�องท่�นอกเหน้อจำากการร้องเร่ยน CASE A
ผ้่สอบสวนผ้่สอบสวน  :  :
1. ตั้วแทนผ้่บริหารระดับ C-Level1. ตั้วแทนผ้่บริหารระดับ C-Level
2. รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน2. รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน
3. รองผ้่อำานวยการทรัพยากรมนุษัย์3. รองผ้่อำานวยการทรัพยากรมนุษัย์
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

มาต้รการคุุ้มคุรองผ้่ร้องเร่ยน หร้อผ้่แจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิดมาต้รการคุุ้มคุรองผ้่ร้องเร่ยน หร้อผ้่แจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิด

1.  บริษััทฯ จำะเก็บข้อม่ลและต้ัวต้นของผ่้แจำ้งเบาะแส ผ่้ร้องเร่ยนและ
ผ้่ถ่กร้องเร่ยน เป็นคุวามลับ

2.  บริษััทฯ จำะเปิดเผยข้อม่ลเท่าท่�จำำาเป็น โดยคุำาน่งถ่งคุวามปลอดภัยและ
คุวามเส่ยหายของผ้่รายงาน แหล่งท่�มาของข้อม่ล หร้อบุคุคุลท่�เก่�ยวข้อง

3. ผ้่ท่�ได้รับคุวามเส่ยหายจำะได้รับการบรรเทาคุวามเส่ยหายด้วยกระบวนการ
ท่�ม่คุวามเหมาะสมและเป็นธรรม

4. บริษััทฯ จำะไม่กระทำาการอันไม่เป็นธรรมต่้อผ้่แจ้ำงเบาะแสหร้อผ้่ร้องเร่ยน

บทลงโทษัในการกระทำาผิดบทลงโทษัในการกระทำาผิด

 การลงโทษัการกระทำาผิดให้เป็นไปต้ามระเบ่ยบของบริษััทฯ
และ/หร้อข้อกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง

คุวามถ่�ในการทบทวนนโยบายคุวามถ่�ในการทบทวนนโยบาย

 ทุก 1 ปี หร้อเม้�อม่การเปล่�ยนแปลงอย่างม่นัยสำาคัุญ




