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นโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
และ บริษทั ย่อย
บ ริ ษั ท ดำ เ นิ นธุ ร กิ จ ด้ ว ย คว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ภ ำ ย ใ ต้ ก ติ ก ำ ก ำ ร แ ข่ ง ขั น
ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม ดั ง นั้ น บ ริ ษั ท จึ ง ไ ม่ ย อ ม รั บ ก ำ ร ติ ด ต่ อ ห รื อ ท ำ ธุ ร กิ จ ที่
ไม่ โ ปร่ ง ใส หรื อ เข้ ำ ข่ ำ ยที่ เ ป็ นกำรทุ จ ริ ต ซึ่ ง เป็ นกำรกระ ทำ ที่ ขั ด แ ย้ ง
กั บ ก ำ ร แ ข่ ง ขั น อ ย่ ำ ง เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ เ ป็ น ก ำ ร ท ำ ล ำ ย เ กี ย ร ติ แ ล ะ
ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ขององค์ ก รและของประเทศ ]
[

www.pacificpipe.co.th
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หลั ก การ
บริ ษัทดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่ งใส ภำยใต้ กติกำกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่ยอมรับกำรติดต่อหรื อทำธุรกิจที่
ไม่โปร่งใส หรื อเข้ ำข่ำยที่เป็ นกำรทุจริ ต ซึง่ เป็ นกำรกระทำที่ขดั แย้ งกับกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม และเป็ นกำรทำลำยเกียรติและ
ชื่อเสียงทังขององค์
้
กรและของประเทศ

นิ ย าม
การทุจริตหรือคอร์ รัปชั่น : ให้ หมำยควำมถึงกำรปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิอย่ำงใดในตำแหน่งหรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิอย่ำง
ใดในพฤติกำรณ์ เพื่อให้ ได้ มำซึ่งผลประโยชน์หรื อใช้ อำนำจในตำแหน่งหน้ ำที่ รวมทังกำรเสนอให้
้
ซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้ ได้
สิ่งตอบแทนที่มิควรได้ โดยมิชอบด้ วยกฎหมำยและศีลธรรม สำหรั บตนเองหรื อผู้อื่น ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อม ทัง้ ด้ ำนกำร
ปฏิบตั ิงำนและเชิงนโยบำย”

นโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัท กระทำกำรอันใดที่เป็ นกำรเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
เพื่อประโยชน์ทำงตรง หรื อทำงอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่วำ่ ตนจะอยูใ่ นฐำนะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อ ผู้เสนอให้
สินบน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงำนของรัฐ หรื อหน่วยงำนเอกชน ที่บริ ษัทได้ ดำเนินธุรกิจหรื อติดต่อด้ วย
โดยจะปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตอย่ำงเคร่งครัด

หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
1. คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เสนอนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัทเพื่อพิจำรณำ
2. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีหน้ ำที่พิจำรณำและอนุมตั ินโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตทุกรู ปแบบทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในยึดถือ ปฏิบตั ิของคนทังองค์
้ กร
3. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง มีหน้ ำที่ประเมินโอกำสกำรเกิดทุจริ ต นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อ
ใช้ เป็ นแนวทำงสำหรับฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน สำหรับกำรวำงแผนกำรตรวจสอบและตรวจติดตำม
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ ำที่และรับผิดชอบ ดังนี ้
4.1 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริ ต
ตำมที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ เสนอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำระบบดังกล่ำว มีควำมเสี่ยงที่จะทำให้ เกิดโอกำส
กำรทุจริ ตที่ มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิ น และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษั ทน้ อยที่สุด และมีควำม
เหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริ ษัท
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4.2 รำยงำนผลกำรสอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่ งเกี่ยวกับ
กำรทุจริ ตต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมีหน้ ำที่และรับผิดชอบ ดังนี ้
5.1 ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในที่กำหนดไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบ
กำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริ ตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบระบบกำร
ควบคุมภำยในให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับทรำบ
5.2 ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยในเรื่ องกำรตรวจสอบกำรทุจริ ต ที่เกี่ยวข้ องกับ
องค์กรนอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในที่ได้ กำหนดไว้
6. ฝ่ ำยบริ หำรมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ สือ่ สำรกับบุคลำกรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ ทรำบถึงนโยบำยกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริต

แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
1. ห้ ำมมิให้ พนักงำนของบริ ษัทพยำยำมที่จะมีอิทธิพลเหนือคูค่ ้ ำ คูแ่ ข่งทำงธุรกิจโดยมิชอบด้ วยกฏหมำยและศีลธรรม
ไม่วำ่ จะโดยกำรให้ ควำมช่วยเหลือเป็ นกรณีพิเศษ กำรให้ ของขวัญหรื อให้ ผลประโยชน์อย่ำงอื่น
2. ไม่ดำเนินกำรใดๆ หรื อเข้ ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องในธุรกิจที่ผิดกฎหมำย
3. ในกำรทำข้ อตกลงกับคู่ค้ำทำงธุรกิจ พนักงำนจะต้ องหลีกเลี่ยงกำรให้ หรื อยอมรับของใดๆเกี่ยวกับกำรเจรจำกำร
ทำสัญญำหรื อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมสัญญำและสำหรับของขวัญใดๆ ที่ได้ ให้ หรื อยอมรับได้ นนจะต้
ั้
องมีมูลค่ำที่
เหมำะสมที่ได้ รับอนุญำตตำมระเบียบบริ ษัท และ/หรื อกฎหมำย ซึง่ ใช้ บงั คับกับทังตั
้ วผู้ให้ และผู้รับ
4. บริ ษัทมีนโยบำยไม่สง่ เสริ มกำรให้ สนิ บนกับเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐหรื อบุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทำงธุรกิจ
5. กรณีมีกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง ต้ องดำเนินกำรผ่ำนขันตอนตำมระเบี
้
ยบของบริ ษัท มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
6. กรรมกำร และผู้บริ หำรต้ องตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ ควำมรู้ ให้ คำปรึ กษำเพื่อสร้ ำงควำมเข้ ำใจ
ให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชำ เกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตเพื่อให้ พนักงำนได้ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำน
ทุจริ ตฉบับนี ้ รวมถึงเป็ นแบบอย่ำงที่ดี ในเรื่ องกำรมีควำมซื่อสัตย์ จริ ยธรรม และจรรยำบรรณ

การเผยแพร่ น โยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทรำบนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต บริ ษัทจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจะติดประกำศนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ณ กระดำนประชำสัมพันธ์ของบริ ษัททุกแห่ง
2. บริ ษัทจะเผยแพร่ นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริ ษัท เช่น intranet เว็บไซต์บริ ษัท
รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี (56-2)
3. บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ให้ แก่พนักงำนใหม่ และบรรจุลงในคูม่ ือพนักงำน
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นโยบายการร้อ งเรี ย น และการแจ้ง เบาะแสการกระทาผิ ด
ขอบเขตการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
เมื่อมีข้อสงสัยหรื อพบเห็นกำรกระทำที่ฝ่ำฝื น หลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องต่อไปนี ้
o กำรฝ่ ำฝื นกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรและแนวปฏิบตั ิของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
o กำรฝ่ ำฝื นตำมกฏ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท
o กำรได้ รับควำมไม่เป็ นธรรมในกำรปฏิบตั ิงำน
o กำรกระทำทุจริ ต
หรื อกำรกระทำที่ทำให้ เกิดควำมสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงำนควรสอบถำม หรื อปรึ ก ษำผู้บงั คับบัญชำที่
ตนเองไว้ วำงใจในทุกระดับ หำกพนักงำนไม่สะดวกใจหรื อไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนัน้ พนักงำนสำมำรถแจ้ งเรื่ องโดยตรงตำม
รำยละเอียดในหัวข้ อ ช่องทำงกำรร้ องเรี ยน

ช่ องทางการร้ องเรี ยน
พนักงำนสำมำรถแจ้ งเรื่ องทีต่ ้ องกำรร้ องเรี ยน หรื อกำรแจ้ งเบำะแส ผ่ำนช่องทำงดังนี ้
1. ส่งเรื่ องผ่ำนกล่องควำมคิดเห็นประจำโรงงำน และศูนย์กระจำยสินค้ ำแต่ละแห่งของบริ ษัท
2. ติดต่อ / แจ้ งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ
2.1 ผู้จดั กำรตรวจสอบภำยใน : คุณนฤทธิ์ชยั ภูรีพงษำนนท์
E mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th
2.2 คุณเกรี ยงไกร รักษ์ กลุ ชน :ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
E mail address: proact2000@pikanategroup.com
2.3 คุณนันทนำ หลักคำ : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
E mail address: nantana.lak@pacificpipe.co.th
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูที่มีส่วนทุกกลุ่ม สำมำรถร้ องเรี ยน เมื่อมีข้อร้ องเรี ยน หรื อพบเบำะแส เกี่ ยวกับกำร
ดำเนินงำนที่ขดั กับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ/หรื อ จริ ยธรรมและจรรยำบรรณของบริ ษัท รวมไปถึงหำกมีข้อสักถำม
หรื อเสนอแนะ ซึง่ สำมำรถแจ้ งเรื่ องดังกล่ำวเข้ ำมำทำงช่องทำงกำรรับร้ องเรี ยน ดังนี ้
o ส่ง E-mail แจ้ งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตำมรำยชื่อที่ปรำกฎอยูใ่ น ข้ อที่ 2.1 – 2.3
o แจ้ งเรื่ องเข้ ำมำทำงไปรษณีย์ ที่
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน)
1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์
ถนนพระรำม 4 แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร 10120
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กระบวนการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
1. รวบรวมข้ อเท็จจริง
ผู้รับ ข้ อร้ องเรี ยนจะด ำเนิ นกำรรวบรวมข้ อ เท็จ จริ ง แล้ ว ต้ องส่งเรื่ องต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ
ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
2. กลัน่ กรองข้ อมูลและสอบสวน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเรี ยนเชิญตัวแทนฝ่ ำยบริ หำรเข้ ำร่ วม เพื่อ
กลัน่ กรองข้ อมูลและสอบสวน ภำยใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่ ำยบริ หำรที่เข้ ำร่วมในกำรพิจำรณำ คือ
1) ผู้จดั กำรทรัพยำกรมนุษย์ หรื อตัวแทนจำกหน่วยงำน
2) ผู้อำนวยกำรในสำยงำนของผู้ร้องเรี ยนซึ่งต้ องเป็ นบุคคลผู้ไม่มีควำมขัดแย้ ง หรื อผลประโยชน์ใดกับ ผู้
ร้ องเรี ยน
3) ผู้จดั กำรตรวจสอบภำยใน
โดยมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เข้ ำร่วมเพื่อสังเกตกำรณ์
3. กำหนดมำตรกำรดำเนินกำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเป็ นผู้สรุ ปรำยงำน และเสนอรำยงำนใน
กำรดำเนินกำรต่อข้ อร้ องเรี ยนและกำรแจ้ งเบำะแส เสนอต่อกรรมกำรผู้จดั กำรหรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร แล้ วแต่
กรณี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรดำเนินกำรนัน้
ในกรณี ที่เ ป็ น เรื่ อ งที่ ก ระทบต่อชื่ อ เสียง ภำพลัก ษณ์ หรื อ ฐำนะทำงกำรเงิ น ของบริ ษั ท หรื อ ขัด แย้ ง กับ
นโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อเกี่ยวข้ องกับผู้บริ หำรระดับสูงประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน
และบรรษัทภิบำล จะเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท

การรายงานผลการดาเนินการและตรวจสอบ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน หรื อ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลจะรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรที่ได้ กระทำไปแล้ วทังหมดให้
้
ผ้ บู ริ หำรระดับสูงของบริ ษัทและคณะกรรมกำรรับทรำบ
พนักงำนทุกคนต้ องลงนำมในแบบฟอร์ มและให้ คำรับรองเพื่อยืนยันว่ำได้ รับรู้ เนื ้อหำของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ง
ปรำกฏในหน้ ำสุดท้ ำยของจริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นเครื่ องยืนยันว่ำได้ อ่ำนแล้ วและยอมรับที่จะ
ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในเรื่ องต่ำงๆทังนี
้ ้พนักงำนไม่สำมำรถใช้ ข้ออ้ ำงว่ำไม่ได้ อ่ำนหรื อไม่ได้ ลงนำมรับรู้ ในแบบฟอร์ มมำเป็ น
เหตุผลที่จะไม่ปฏิบตั ิตำม
หำกนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร มีกำรยกเลิกกำรที่ข้อกำหนดข้ อใดข้ อหนึ่งในนโยบำยนัน้ กำรถูกยกเลิกจะต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยข้ อกำหนดที่ถกู ยกเลิกนันให้
้ ทรำบในทันทีตำมที่กฎหมำยกำหนด

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านการทุจริต 5

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้แจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
1. บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบำะแส ผู้ร้องเรี ยนและผู้ถกู ร้ องเรี ยน เป็ นควำมลับ
2. บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้รำยงำน แหล่งที่มำของ
ข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. ผู้ที่ได้ รับควำมเสียหำยจะได้ รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้ วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็ นธรรม

เลขที่เอกสำร

/

แบบฟอร์ มการร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
วันที่

เดือน

พ.ศ

เรี ยน
ข้ ำพเจ้ ำ
สังกัดหน่วยงำน (แผนก)
ผู้บงั คับบัญชำโดยตรง

ตำแหน่ง
ฝ่ ำย

.
.

ขอร้ องเรี ยนและ/หรื อ แจ้ งเบำะแส ดังนี ้

พร้ อมนี ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบเอกสำรหรื อหลักฐำน (ถ้ ำมี) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำมำด้ วยแล้ ว คือ

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)

ผู้ร้องเรี ยน
(

)

